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التي نضعها في صدارة األسبقيات الوطنية. هذه المنظومة  ،"يتعين االنكباب الجاد على هذه المنظومة

إلى  ،القائم على المساواة ،لوج العادل والمنصفإذ ال ينبغي أن تضمن فقط حق الو ،التي تسائلنا اليوم

المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في االستفادة من تعليم موفور 

 ومالئم للحياة التي تنتظرهم.  ،الجدوى والجاذبية
 

وتنمية  ،بداعيةواستثمار طاقاتهم اإل ،كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم

والمساهمة في التنمية  ،في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص ،شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي األكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة. 
 
تجسيد و ،الل السنوات األخيرةيجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خ ،ولبلوغ هذه الغاية 

 ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.
 
نطق لالنتقال من م ،وفي الطرق المتبعة في المدرسة ،ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا ،في هذا الصدد 

وم على يقإلى منطق آخر  ،مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين ،تربوي يرتكز على المدرس وأدائه

ضال ف ،وإتاحة الفرص أمامهم في اإلبداع واالبتكار ،وتنمية قدراتهم الذاتية ،تفاعل هؤالء المتعلمين

في التزام بقيم الحرية  ،والتشبع بقواعد التعايش مع اآلخرين ،عن تمكينهم من اكتساب المهارات

 واحترام التنوع واالختالف. ،والمساواة
 
 ،أو إضافة مواد أو حذف أخرى ،بتغيير البرامج ،سياق اإلصالح المنشود في ،إن األمر ال يتعلق إذن 

وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دالالت جديدة على عمل 

فضال عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على  ،المدرس لقيامه برسالته النبيلة

 لالنخراط في ،وتفعيل الذكاء ،إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي ،ومراكمة المعارف شحن الذاكرة

من خالل التركيز  ،ندعو الحكومة للعمل في هذا االتجاه ،مجتمع المعرفة والتواصل. وفي هذا الصدد

في إطار من التفاعل  ،إلى جانب تأهيل التعليم الخاص ،على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية

 كامل. والت

 

سراع فإنه يتعين اإل ،بما يقتضيه األمر من شراكة ومسؤولية ،وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي

ي صيغته ف ،بخصوص المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،بتفعيل مقتضيات الدستور

ل يس بالنسبة لمستقبل ،على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري ،الجديدة

  بلدا وأمة".  ،بل ولمستقبل المغرب ،الشباب فحسب

 من خطاب صاحب جاللة الملك محمد السادس نصره هللا

 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 0200غشت  02يوم 

http://www.google.com/imgres?hl=fr&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=RbNoLAlgaSdM2M:&imgrefurl=http://www.causes.com/actions/1475819-lecole-marocaine&docid=p3pYrHHJo8os1M&imgurl=http://causes-prod.caudn.com/photos/KH/sN/zb/6T/Wy/5G/oL/CNB.jpg&w=640&h=527&ei=Cq5UUYTmFK3a0QXltoG4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:0,i:190&iact=rc&dur=1226&page=2&tbnh=179&tbnw=212&start=15&ndsp=20&tx=119&ty=85
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 دةالمتجد لمجتمع المغربياالمهام المنوطة بالمدرسة الجديدة كي تسجيب لحاجات  تفعيل في إطار
تسهم بفعالية في إعداد األجيال المؤهلة لالنخراط في أوراش اإلصالح لوتطلعاته المستقبلية، و

 تنفيذاوومواصلة بناء الدولة الوطنية الحديثة، القوية بمواردها البشرية وبمؤسساتها الديمقراطية، 
لت مديرية ، عمينمقتضيات الدستور الجديد في مجال التربية والتكولولتوجيهات الملكية السامية ل

ذلك بإدماج و خاص بالتعليم االبتدائيالدراسي المنهاج التطوير على  زارة التربية الوطنيةالمناهج بو

 .مغربيةفي االرتقاء بالتعلمات بالمدرسة ال ، بعد التجريب،التجديدات التربوية التي أبانت عن نجاعتها
 

التجديد والتطوير المستمرين للمناهج الدراسية ومالءمتها مع  سياق هذه المراجعة فيوتندرج 
مان ضمن أجل  مع الطلب المجتمعي المتزايد اتجاوبالمستجدات المعرفية والتربوية والتنموية، و

لى وظائف عدالالت جديدة يضفي  التغيير الذي، وعمال على تحقيق التعليميةرامج البنجاعة ووظيفية 
الءم ت تحقيق مراجعة المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائيأيضا تتوخى و .المدرسة وعمل المدرس)ة(

زيز عوت ،النخراط في مجتمع المعرفة والتواصلل المتعلمينر مع متطلبات إعداد المتعلمات وبأك
دراتهم وتنمية ق، المعاصرمع تالحياة في المجقتضيها تالتي  لقيموتمثلهم ل المعارفمع  همتفاعل

 بتكارإلبداع واالوتفتح ملكات ا الحس النقديو وتفعيل الذكاءهم، مهارات، وصقل الذاتيةوكفاياتهم 
اواة لتزام بقيم الحرية والمسالاو لمشتركوالعيش ا التشبع بقواعد التعايشعلى  وتشجيعهم لديهم،

 تنوع واالختالف.واحترام ال
 

لتربية منظومة ا التي شهدتها ةالتربوي اتالتجديد حصيلة وقد انطلقت عملية المراجعة والتحيين من
. الدوليةالتقويمات الوطنية وكذا نتائج األبحاث والدراسات العلمية والتربوية و، ومن والتكوين ببالدنا

نمو الجسدي اليرة وتوبسلك التعليم االبتدائي  ر األسس الثقافية واالجتماعية وسلم القيماستحضا تمكما 
ونضج شخصيته في أبعادها العقلية والمهارية والوجدانية، وباعتماد مختلف المعارف للمتعلم)ة( 

ابي وذلك كله من منظور يراعي التفاعل اإليج .لديه جسديوال فنيوال فكريالاللغوي وأساليب التعبير 
خ القيم األخالقية، وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان وممارسة بين المدرسة والمجتمع، ويسمح بترسي

  الحياة الديمقراطية.
 

توجيه الممارسة التربوية بهذا السلك نحو تحقيق من توفير األدوات الكفيلة ب وقد مكنت هذه العملية
اء دأهداف النظام التربوي، وضمان االنسجام والتفاعل بين مكونات المنهاج، واإلسهام في تيسير األ

ة المؤطرة باالرتقاء بالوثائق التربويسمحت ، كما المهني لمختلف الفاعلين وتطوير كفاياتهم وتعزيزها
لسلك التعليم االبتدائي، من خالل تجميعها وتركيبها وتعزيز جسور التكامل فيما بينها، ضمن تصور 

 "المنهاج الدراسي".
 

المنهاج الدراسي، انطالقا من مواصفات كما مكن اعتماد هذا التصور من تحيين مختلف مكونات 
التعلم ومخرجاته، مرورا بالمقاربة البيداغوجية والمضامين والبرامج الدراسية وطرائق التدريس 
وتنظيم الدراسة واستعمال الزمن المدرسي، وبالدعامات البيداغوجية والوسائط الديداكتيكية وصيغ 

 م.توظيفها واستثمارها، وصوال إلى التقويم والدع
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 وقد تم تنظيم وثيقة المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي في قسمين متكاملين هما: 

  :ام والغايات الكبرى لنظاالختيارات والتوجهات الوطنية اإلطار التوجيهي العام ويضم القسم األول
رات ختيااال ، وكذاهائشركاأدوار المهام الرئيسة للمدرسة الوطنية الجديدة والتربية والتكوين، و

اصفات موومواصفات الولوج إلى سلك التعليم االبتدائي ، وفي مجال البيداغوجية في مجال القيم
تصريف البرامج والمضامين ، وفي مجال المقاربة البيداغوجيةه، وأيضا في مجال التخرج من

مجال  يمن خالل طرائق التدريس والكتب المدرسية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، وف الدراسية
 .التكوين والبحث التربويوالتقويم واإلشهاد ، وفي مجال التخطيط وتنظيم الدراسة

 هي: ومنسجمة ومتكاملة،  أقطاب ةثالثفي للبرامج الدراسية التنظيم الجديد : القسم الثاني 

اللغات الذي يقدم تصورا موحدا للتعلم والتدريس وفق منطق التكامل بين مهارات االستماع  قطب -
 ؛ كتابةوالقراءة وال لتحدثوا

الذي يقدم تنظيما جديدا ومحينا لمفردات البرنامج وفق المعايير المعتمدة علوم الرياضيات وال قطب -
 دوليا وفي توافق تام مع السياق المغربي وحاجات متعلم)ة( المدرسة االبتدائية؛ 

خاة في يات والمواصفات المتوالذي أصبح يركز أكثر على الكفا والتفتح االجتماعية التنشئة قطب -
التربوي لألنشطة الفنية والبدنية والرياضية بمراعاة سن المتعلم)ة( يقدم التصور و ،نهاية السلك

 ونموه في التعليم  االبتدائي. 
  
الكتب  نبتحييدفاتر التحمالت الخاصة مالحق محينة إطارا مرجعيا في صياغة الوثيقة هذه الُتعتمد و

الوسائط الديدكتيكية المكملة للمنهاج التربوي الوطني والبرامج الدراسية للتعليم االبتدائي. المدرسية و
تمثل منطلقا مرجعيا لمختلف الفاعلين التربويين، َتعرض العناصر والمكونات العامة لمختلف كما 

هي و راءات.العمليات المنتظر إنجازها من ِقَبلهم، وما يرتبط بتلك العمليات من وسائل وطرائق وإج
أداة عمل وظيفية تمكن هيئة التدريس من تعرف منطلقات المنهاج الدراسي وضبط مكوناته  تمثل بذلك

وتنفيذ أنشطته بالشكل الذي يضمن التوظيف األمثل لمختلف الوسائط الديدكتيكية )الطرائق، الكتاب 
 وتوظيف ذلك ألجل..(؛ .العتاد المخبري المدرسي، الوسائل السمعية البصرية، الموارد الرقمية،

علم التمدرس وتحقيق النجاح ومواصلة التكفايات المتعلمين والمتعلمات، وإكسابهم القدرة على  تطوير
 .رتقاء بالفرد وبالمجتمعاالمدى الحياة بما يحقق تنمية الذات ومن خاللها المساهمة في 
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 والتكوين التربية مجالالوطنية في  االختيارات والتوجهاتأوال: 

 

( تتعلق باالختيارات االستراتيجية 0200يعتمد النظام التربوي الوطني على مرتكزات ثابتة محددة بنص الدستور)

خاص. ومن  الدراسية بشكل والبرامجالمناهج  مجالالتربية والتكوين بشكل عام، وفي  في مجالالتي يتعين تفعيلها 

 ما يأتي: أهم هذه المرتكزات
 

 االختيارات االستراتيجية: مجال. في 0

 "تنوع تالحم و، وبصيانة الترابيةالوطنية و تهاوحدمتشبثة ب ،سيادة كاملةذات إسالمية دولة  المملكة المغربية

واألمازيغية، والصحراوية  اإلسالمية، -العربية ،الموحدة بانصهار كل مكوناتها ،الوطنية تهامقومات هوي

اعتالء بكما أن الهوية المغربية تتميز  .الغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطيةالحسانية، و

ح بقيم االنفتاح واالعتدال والتسام، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها

 ؛"اءوالحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمع

  تمتيع المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية

 واالجتماعية والثقافية والبيئية، مع السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛

  مواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات؛الااللتزام بما تقتضيه 

 ؛عدم قابليتها للتجزيءع م ،اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا التشبث بحقوق 

 لمحافظة على السالم واألمن في العالم؛مواصلة العمل ل 

  حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما، واإلسهام في تطويرهما؛ 

 لمعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو ا

 و اإلعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛أأو اللغة 

  توسيع وتنويع عالقات الصداقة، والمبادالت اإلنسانية واالقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان

 العالم؛

   ... 
 

 . في مجال التربية والتكوين:8
 ؛وفقا لمقتضيات الدستور ي حق للطفل وواجب على األسرة والدولةالتعليم األساس 

 المساواة في حق الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ 

 التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة؛ 

 حماية اللغة العربية وتطويرها، وتنمية استعمالها؛ 

 باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛التعليمجها في حماية اللغة األمازيغية وإدما ، 

  المغربية الموحدة، وحماية اللهجات والتعبيرات باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية الحسانية حماية

 المستعملة في المغرب؛الثقافية 

   ها وسائل للتواصل، واالنخراط والتفاعل مع مجتمع تعليم اللغات األجنبية األكثر تداوال في العالم؛ باعتبار

 مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر؛ المعرفة، واالنفتاح على

 تشجيع التكوين المهني وتيسير االستفادة من التربية البدنية والفنية؛ 

 .. 
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 ثانيا: الغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين

لمرتكزات الوطنية الثابتة المشار إليها في االختيارات والتوجهات يسعى نظام التربية والتكوين، في ضوء ا

 الكبرى، إلى تحقيق الغايات اآلتية:

تكوين المواطن المغربي المتصف باالستقامة والصالح، المتسم باالعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم  -أوال

 وع بروح المبادرة اإليجابية واإلنتاج النافع؛والمعرفة، في أرحب آفاقهما، والمتوقد لالطالع واإلبداع، والمطب

والمتعلمين على الثوابت والمقدسات الوطنية التي يجليها اإليمان باهلل وحب الوطن والتمسك المتعلمات نشئة ت -ثانيا

ن وعلى الوعي التام بواجباتهم وحقوقهم، والتمك ،في المشاركة اإليجابية في الشأن العاموعلى الرغبة بالملكية، 

من التواصل باللغتين الرسميتين للبالد، كتابة وتعبيرا، مع االنفتاح على اللغات األجنبية، والتشبع بروح الحوار، 

 وقبول االختالف، وتبني الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون؛

روافده  افي للبالد، بتنوعالمحافظة على أصالة النظام التربوي الوطني المتجذر في التراث الحضاري والثق -ثالثا

المتفاعلة والمتكاملة، والعمل على تجديده، وضمان إشعاعه المتواصل بالنظر لما يزخر به من قيم خلقية 

 وثقافية؛

والتطلع وث المورنهضة البالد الشاملة، القائمة على التوفيق اإليجابي بين الوفاء ألصالة اإلسهام في حيوية  -رابعا 

جعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل، وفي تفتح على الدائم للمعاصرة، و

 معطيات الحضارة اإلنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق اإلنسان وتدعم كرامته؛

رب قدرة المغالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، واإلسهام في تطويرها، بما يعزز في مجال بالبالد رتقاء اال -خامسا

 يطبعه االنفتاح على العالم.التنافسية، ونموه االقتصادي واالجتماعي واإلنساني في عهد 

 

  المنفتحة المهام الرئيسة للمدرسة الوطنية الجديدة :ثالثا

المدرسة الوطنية الجديدة، المفعمة بالحياة والمفتوحة على محيطها، تقوم لبلوغ الغايات الكبرى للنظام التربوي، 

 أداء المهام وااللتزامات اآلتية:ب

بوجه عام، والطفل على األخص، في قلب االهتمام والتفكير والفعل خالل العملية التربوية  )ة(جعل المتعلم -0

 التكوينية؛ وذلك ألجل صقل ملكات األطفال المغاربة ليكونوا متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة؛

اجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والفنية واالجتماعية. وتتقاسم الوعي بتطلعات األطفال وح -0

المدرسة مع األسرة واجب نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي بما يقتضيه من تفهم وإرشاد ومساعدة 

 ؛واإلنسانية والوطنية والمجتمعيةعلى االندماج االجتماعي، واستيعاب القيم الدينية 

متعلمات والمتعلمين فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لالندماج في الحياة العملية، منح ال -3

 ؛لذلك وفرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم

تزويد المجتمع بالكفاءات واألطر التي تحتاجها التنمية والبناء المتواصل للوطن على جميع المستويات،  -5

ن العلماء وأطر التدبير، ذات المقدرة على ريادة نهضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني وبصفوة م

 ؛واالقتصادي والثقافي

اعتماد نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار  -1

 والمشاركة في االجتهاد الجماعي؛

 جديدة مع الفضاء البيئي والمجتمعي والثقافي واالقتصادي؛نسج عالقات   -5

تخصيص برامج وحصص تربوية مالئمة للتعريف بالمبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة واإلنسان   -7

 بوجه عام، والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها؛

 تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع؛  -8

 جيد متنوع األساليب؛تعميم تعليم   -9

 ؛قيم العدل واإلنصافتحقيق   -02

00- .. 
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 رابعا: المدرسة االبتدائية وشركاؤها

في إطار الفلسفة التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمرتكزة على التوزيع المتوازن للحقوق 

مجتمع التربوي أدوارا والتزامات أساسها مع ربطها بالواجبات، حدد النظام التربوي لكل من الدولة ومكونات ال

 احتضان المدرسة الوطنية الجديدة، وذلك كما هو مبين في الجدول اآلتي:

 االلتزامات الجهة

بالنسبة 

 للدولة

 تلتزم الدولة بـ:

 العمل على تعميم تمدرس نافع وجيد لجميع األطفال المغاربة، إناثا وذكورا؛ 

 تشجيع العلم والثقافة واإلبداع؛ 

 جميع مستويات وأنماط التربية والتعليم؛ ضع مرجعيات البرامج والمناهج، ومعايير التأطير والجودة فيو 

 همين في الرفع من جودة ونجاعة التربية والتكوين؛اتشجيع كل المس 

 مراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات في الموضوع؛ 

 وكرامتها.  ن وقارهااحترام المدرسات والمدرسين وكافة األطر التربوية وضما 

بالنسبة 

 للمجتمع

 يلتزم المجتمع، بدوره، تجاه المدرسة ب:

  التجند والتعبئة الدائمين لإلسهام في توطيد نطاق التربية والتكوين وتوسيعه من أجل إعداد النشء للحياة

 العملية المنتجة؛

 اتهم وأبنائهم؛بث األمل في نفوس األمهات واآلباء واألولياء لالطمئنان على مستقبل بن 

 .احترام المدرسات والمدرسين وكافة األطر التربوية وتوقيرها وتكريمها 

بالنسبة 

للجماعات 

 المحلية

 والجماعات المحلية ملزمة تجاه المواطنات والمواطنين ب:

 اإلسهام، إلى جانب الدولة، بتحمل األعباء المرتبطة بتعميم التمدرس؛ 

 ربوية؛تحسين جودة البنيات والخدمات الت 

 المشاركة في التدبير؛ 

  .ضمان احترام المدرسات والمدرسين وكافة األطر التربوية وتوقيرها وتكريمها 

بالنسبة 

لألسرة 

واألمهات 

واآلباء 

 واألولياء

 تتحمل األسرة، باعتبارها المؤسسة التربوية األولى، المسؤوليات اآلتية:

 تنشئة األطفال وإعدادهم للتمدرس؛ 

 الدراسي والتكويني بالرعاية والتوجيه والحوار؛ مواكبة مسيرهم 

 الدراسي؛ مساعدة المدرسة والتواصل معها لضمان النمو السليم والمتوازن لشخصيتهم ونجاحهم 

  .احترام المدرسات والمدرسين وكافة األطر التربوية وتشريفها وتكريمها 

بالنسبة 

ألطر 

التربية 

 والتدريس

 ية أطر التربية والتدريس، ب:تلزم المنظومة التربوية الوطن

 أداء رسالتهم التربوية وواجبهم المهني والوطني بكل صدق وتفان؛ 

 جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار؛ 

 إعطاء المتعلم)ة( القدوة الحسنة في المظهر والسلوك واالجتهاد والفضول الفكري والروح النقدية البناءة؛ 

 مات واالمتحانات؛التزام الموضوعية واإلنصاف في التقوي 

 .ك يستحقون وألجل ذل الحرص على التكوين الذاتي والمستمر بالجودة التي تقتضيها المهام الملقاة على عاتقهم

 من األسرة والمجتمع التكريم والتشريف.

بالنسبة 

للمتعلمات 

 والمتعلمين

 يلزم النظام التربوي المتعلمات والمتعلمين، بدورهم، ب:

 والتعلم الذاتي؛ االجتهاد في التحصيل 

 المواظبة واالنضباط لقواعد الدراسة ونظمها؛ 

 أداء الواجبات الدراسية واالمتحانات بجدية ونزاهة؛ 

 اختيار مشروع ذاتي للتعلم وتطويره؛ 

 التقويم الذاتي للمكتسبات وترصيدها والبحث عن سبل االرتقاء بالذات والتعلم مدى الحياة؛ 

  في المدرسة وخارجها؛حماية النفس ونهج سلوكات مدنية 

 اإلسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم وفي األنشطة الموازية؛ 

 العناية بمعدات ومراجع الدراسة وبتجهيزات المدرسة ومرافقها؛ 

  .احترام المدرسات والمدرسين واألطر التربوية وتوقيرها وتشريفها 
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 خامسا: االختيارات البيداغوجية

 ومداخليارات اخت ةأربعة واالختيارات والتوجهات العامة إلصالح نظام التربية والتكوين على تقوم الفلسفة التربوي

 كبرى ناظمة وموجهة هي:

 القيم؛ مدخل .0

 الكفايات؛ مدخل .0

 المضامين؛ مدخل .3

 تنظيم الدراسة.  مدخل .5

 
 

 

 . االختيارات الوطنية في مجال القيم0.1

 ظومة التربية والتكوين الوطنية في ما يأتي:تتحدد المرتكزات الثابتة في مجال القيم ضمن من

 قيم العقيدة اإلسالمية؛ 

 ها األخالقية والثقافية؛ئقيم الهوية الحضارية ومباد 

 قيم المواطنة؛ 

 ها الكونية.ئقيم حقوق اإلنسان ومباد 
  

لثقافي جتماعي واانسجاما مع هذه القيم، واعتبارا للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى االقتصادي واال

قيق تحمن جهة، وللحاجات الشخصية للمتعلمات والمتعلمين من جهة أخرى، فإن نظام التربية والتكوين يتوخى 

 األهداف اآلتية:

 . على المستوى المجتمعي العام: 0.0.1

  ترسيخ الهوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع روافدها

 وتفاعلها وتكاملها؛

 ة اإلسالمية وقيمها الرامية لتكوين المواطن التشبث بمبادئ العقيد

 المتصف باالستقامة والصالح؛

  تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛ 

  التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية؛ 

   تنمية القدرة على المشاركة اإليجابية في الشأن المحلي

 والوطني؛

  تنمية الوعي بالواجبات والحقوق؛ 

  نبذ العنف بكل أشكاله؛والمساواة بين الجنسين  دعم مبادئ 

   ترسيخ القيم اإلنسانية كالحرية والتسامح والمساواة والكرامة

 واإلنصاف، والتشبع بروح الحوار وقبول االختالف...؛

  التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة اإلنسانية المعاصرة؛ 

  ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة؛ 

  طلب العلم والبحث واالكتشاف؛تكريس حب المعرفة و 

  المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛ 

  التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛ 

  االنفتاح على التكوين المهني؛ 

   تنمية الذوق الجمالي واإلنتاج الفني والتكوين الحرفي في

 ات.يمجاالت الفنون والتقن

 0.0.1لمتعلم)ة(ل . على المستوى الشخصي: 

 الثقة بالنفس واالنفتاح على الغير؛ 

 االستقاللية في التفكير والممارسة؛ 

  التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي على

 اختالف مستوياته؛

 التحلي بروح المسؤولية واالنضباط؛ 

 ممارسة المواطنة والديمقراطية؛ 

 إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛ 

 اإلنتاجية والمردودية؛ 

 تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة؛ 

 المبادرة واالبتكار واإلبداع؛ 

 التنافسية اإليجابية؛ 

  الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في

 المدرسة وفي الحياة؛

  احترام البيئة الطبيعية والعمل على التنمية

المستدامة والتعامل اإليجابي مع الثقافة 

الشعبية والموروث الثقافي والحضاري 

 مغربي؛ال

  اتخاذ مواقف إيجابية حيال الواجبات

 الشخصية وحقوق اآلخر.

 .تقدير العمل اليدوي ومختلف الحرف 
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   . ملمح الطفل ومواصفاته في بداية سلك التعليم االبتدائي 8.1

ؤسسات م تستقبل المدرسة االبتدائية األطفال الذين بلغوا ست سنوات كاملة من العمر، إناثا وذكورا، الوافدين من

التربية ما قبل مدرسية بما في ذلك الكتاتيب القرآنية، وكذلك األطفال الذين لم يستفيدوا من إعداد للتمدرس. وتعمل 

من أجل إعدادهم للنجاح في مسارهم الدراسي وفي حياتهم المهنية فيما بعد؛ وذلك بتنشئتهم على "التشبع بالقيم الدينية 

 .اطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فاعلين في مجتمعهم"والخلقية واإلنسانية ليصبحوا مو
 

وتلتزم المدرسة تجاه مرتاديها من المتعلمات والمتعلمين بتمكينهم من الكفايات التي تنمي استقالليتهم. وتشمل هذه 

لتعبير عن الذات والتفاعل مع الكفايات المعارف والمفاهيم األساسية ومناهج التفكير وأدوات البحث ومهارات ا

المحيط، بما فيها المهارات التقنية والرياضية والفنية األساس، المرتبطة مباشرة بالمحيط االجتماعي واالقتصادي 

للمدرسة؛ وذلك من أجل إعدادهم لبناء المواقف والتواصل والفعل والتكيف، مما يجعل منهم أشخاصا نافعين، قادرين 

 ار في التعلم طيلة حياتهم بتالؤم تام مع محيطهم المحلي والوطني والعالمي.على التطور واالستمر

 

وتعمل المدرسة االبتدائية، في السنتين األولى والثانية، على تعميق سيرورة التعليم والتنشئة في التربية ما قبل مدرسية 

 والمتمثلة في اآلتي:

 تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني؛ 

 اللية والتنشئة االجتماعية؛تحقيق االستق 

 حركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخييلية والتعبيرية؛ - تنمية المهارات الحس 

 تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية األساسية؛ 

 التمرن على األنشطة العملية والفنية؛ 

 ةالكتابووالقراءة والتحدث  من مهارات االستماع التمكن. 
 

ير الكفايات الخاصة بمرحلة ما قبل التمدرس، وخصوصا بالنسبة لألطفال الذين لم يستفيدوا من وفضال عن تطو

 تنشئة إعدادية للتمدرس، تركز المدرسة االبتدائية في السنتين األولى والثانية على إكساب اآلتي:
 

 المعارف والمهارات األساسية للفهم والتعبير الشفهي والكتابي؛ 

 ة وحماية البيئة؛مبادئ الوقاية الصحي 

  واللعب التربوي؛تعبير الحركي الوالمهارات األساس للرسم 

 المفاهيم األولية للتنظيم والتصنيف والترتيب والتداول اليدوي لألشياء الملموسة؛ 

 وقواعد الحياة الجماعية والمعاملة الحسنة والتعاون والتضامن. قيم 
 

بعين  أخذتاألولى من التعليم االبتدائي، فإن المدرسة االبتدائية  وبالنظر إلى اختالف مؤهالت الوافدين على السنة

، اختالف المالمح والمواصفات ونمو المتعلمات من التعليم االبتدائي االعتبار، خالل السنتين األولى والثانية

بات ء المكتسوالمتعلمين ونضجهم العقلي والجسدي ، واعتماد القدر الالزم من المرونة عند برمجة التعلمات وإرسا

 وإنجاز األنشطة، بما يستجيب لحاجياتهم وقدراتهم المختلفة.

 

وخالل السنوات األربع الموالية، تعمل المدرسة االبتدائية، فضال عن استكمال بناء مكتسبات المتعلمات والمتعلمين 

 في مرحلة ما قبل التمدرس وفي السنتين األولى والثانية، على تمكينهم من اآلتي:

  في مجال القيم الدينية والوطنية والخلقية؛ هاالمكتسبات السابقة وتوسيعتعميق 

  تنمية المهارات األساسية الخاصة باالستماع والقراءة والفهم والتعبير والكتابة لبناء الكفايات التي تقتضي اكتساب

 معارف ومهارات ومواقف من خالل تعلم المواد الدراسية األخرى؛

 ي الزمانموقع والتعملي، وعلى الخصوص منها الترتيب والتصنيف والعد والحساب تنمية مهارات الذكاء ال

 والمكاني وطرق العمل؛

  اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق على البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية المباشرة

 .للمتعلم)ة(، بما في ذلك الشأن المحلي
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     في نهاية سلك التعليم االبتدائي  ( ومواصفاته. ملمح المتعلم)ة5.1

 يهدف المنهاج التربوي لسلك التعليم االبتدائي إلى تحقيق مجموعة من المواصفات العامة أهمها:
 

مواصفات عامة 

مرتبطة بالقيم 

والمقاييس االجتماعية 

تتجلى في جعل 

  :المتعلم)ة(

 سانية؛متشبعا بالقيم الدينية والخلقية والوطنية واإلن 

 متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاهة؛ 

 متشبعا بمبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة؛ 

  قادرا على اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق

 على محيطه الطبيعي واالجتماعي والثقافي.

 مواصفات عامة 

مرتبطة بالكفايات 

 والمضامين تتجلى 

  :ة(في جعل المتعلم)

 قادرا على التعبير السليم باللغة العربية واألمازيغية؛ 

 قادرا على التواصل الوظيفي بلغة أجنبية قراءة وتعبيرا؛ 

 خر ومع المحيط االجتماعي على اختالف قادرا على التفاعل مع اآل

 ( والتكيف مع البيئة؛لمجتمع، امستوياته )األسرة، المدرسة

 والوقت؛ قادرا على االنضباط وتنظيم الذات 

  الحسووالنفسية مكتسبا لمهارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية - 

 حركية؛

 قادرا على استعمال اإلعالميات وعلى االتصال واإلبداع التفاعلي؛ 

 .ملما بالمبادئ األولية للحساب والهندسة 
 

 . اختيارات وتوجهات في مجال المقاربة البيداغوجية 5.1
 

لمواصفات الخاصة بالمتعلمات والمتعلمين وبلوغ غايات النظام التربوي، تم اعتماد من أجل تحقيق المالمح وا

المقاربة بالكفايات مدخال للمنهاج الدراسي. وقد جاء هذا االختيار في إطار سعي المدرسة لتفعيل االختيارات الوطنية 

 ات الكبرى اآلتية: في مجال التربية والتكوين، ومواكبة التحوالت الكبرى في سياق ميزته المتغير

 تطور المعرفة اإلنسانية وتشعبها إلى علوم جزيئية بفضل البحوث واالكتشافات العلمية الدقيقة؛ 

 توافر المعارف المختلفة بفضل انتشار الثقافة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

 تصاد والتنمية والبيئة؛عدم استقرار التوازنات الكبرى على المستوى العالمي في مجال االق 

 تحوالت عميقة في مجال العلوم اإلنسانية، بشكل عام، وفي علم النفس وعلوم التربية بشكل خاص؛ 

   تطور أجيال جديدة من ثقافة وقيم حقوق اإلنسان والتربية عليها؛ 

 انفتاح المدرسة على معايير الجودة ونموذج التدبير في مجال القطاعات اإلنتاجية؛ 

 ... 
 

 . مبادئ المقاربة البيداغوجية وفق مدخل الكفايات0.5.1
المقاربة البيداغوجية، في إطار االختيارات والتوجهات الوطنية المعتمدة في المنهاج الدراسي، وفق مدخل  تستند

 الكفايات على مبادئ أساسية من أهمها: 

 ارتباط التعلم، أساسا، بخاصيتي العقل واإلرادة لدى اإلنسان؛    -0

 ؛كاءات المتعلم)ة(تعدد ذ -0

 المتعلم)ة( مركز كل تفكير بيداغوجي أو عمل تربوي؛  اعتبار -3

 الفاعل األساس والمسؤول عن بناء تعلماته وتنميتها؛ )ة(المتعلم اعتبار -5

 استراتيجيات خاصة في التعلم؛ له كل متعلم)ة(اعتبار أن   -1

 جتماعي؛االسياق والتعلم)ة( مالاالرتباط بين  اعتبار  -5

 التي تكون ذات داللة وفعالية في حل المشكالت؛تلك التعلمات األكيدة هي  أن اعتبار  -7

 ؛لهاالتعلم عملية بناء مركبة وتنظيم نشيط وهيكلة مستمرة للمعارف وليس تراكما كميا  اعتبار  -8
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 الجديدة والمكتسبات والتمثالت السابقة؛ التعلماتأن التعلم يحصل عبر الصراع بين اعتبار  -9

 من فرد إلى آخر؛ تختلفق وإيقاعات ائلم يحصل بطرالتعأن  اعتبار -02

 باألساس في وظيفيتها؛     تتجلى  في بناء الكفايات التعلماتأن قيمة اعتبار  -00

 أن التعلم الفعلي هو ذاك الذي يبني الشخصية المتوازنة ويسهم في تنمية الفرد والمجتمع؛اعتبار  -00

03-  ... 

 ، يمكن تعريف الكفاية بأنها:البيداغوجية ياتالمرجعووفق هذا االختيار، واستنادا إلى أهم 

 التصرف المالئم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقفمعرفة 

 لحل وضعيات مشكلة و/أو إنجاز مهمات مركبة في سياق معين ووفق شروط ومعايير محددة.مالئمة 
 

 :هي أن تكونط والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في الكفاية، ، فإن من جملة الشروالتعريفوتبعا لهذا 

 ناتجا عن تفكير ووعي؛إنجازا  -0

 قابلة للمالحظة والقياس؛  -0

 المتعلم)ة( نفسه؛ اتمن إنجازنابعة   -3

 ذات معنى وداللة بالنسبة للفرد وبالنسبة للغير؛  -5

 ؛منسجمةوذات مكونات مركبة   -1

 متعددة؛  ارات معارف وقدرات وقيم ومهتعبئة قائمة على   -5

 ؛بتجدد المتغيرات ومتطورةمتنامية   -7

 ؛ ومتجلية في إنجاز عمليراسخة وأكيدة   -8

 المهمة أو حل المشكلة؛ أداءمالئمة وناجعة في   -9

 .قابلة للتحويل واالستثمار في مجاالت ووضعيات جديدة -02
 

 فتح ومتجددن. نموذج بيداغوجي م8.5.1

 

تقدم المقاربة البيداغوجية، من خالل مفهوم الكفاية ومواصفاتها، تصورا لماهية التعلم واستراتيجياته. ولتفعيل هذا 

االختيار في المدرسة، عبر الممارسات البيداغوجية المختلفة، ينبغي أن تكون المنهجيات والطرائق واألساليب 

وأن  ،ودينامية الجماعات، الفروق الفردية، هموميول فضال عن اهتمامات المتعلمات والمتعلمينراعي، متنوعة وأن ت

العمل و ،ع االختيارالتعاقد، وتشجي بما فيهاالوسائل الممكنة ألجل تحفيز التعلم وتنشيطه، كل تقنيات التنشيط بتعتمد 

  .بالمشروع، والتدبير البيداغوجي لألخطاء، وتشجيع اللعب..

 

لوغ أهداف النظام التربوي، يستوجب بناء الكفايات وتنميتها وتطويرها مقاربة شمولية تراعي التدرج البيداغوجي ولب

في برمجتها، ووضع استراتيجيات اكتسابها. ومن الكفايات التي أوالها المنهاج الدراسي اهتماما خاصا، نذكر تلك 

 تي:التي تساهم في اآل

  ،تنمية شخصية المتعلم)ة( باعتباره غاية في ذاته، وفاعال إيجابيا ينتظر منه لى هدف إتوهي كفاية تنمية الذات

 اإلسهام الفاعل في االرتقاء بمجتمعه في جميع المجاالت؛

 االستجابة لحاجات التنمية المجتمعية بكل أبعادها الروحية والفكرية والمادية؛ 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية. االستجابة لحاجات االندماج في القطاعات المنتجة ولمتطلبات 

 

 

 

 

 
التي بيداغوجية والمناوالت الالتطبيقية  الصيغ مختلفعلى  ،الكفايات وفق مدخل الدراسي،تفعيل المنهاج ينفتح 

ر على االنسجام تتوف وخاصة تلك التي أثبتت نجاعتها في إرساء مبادئ هذه المقاربة في ميدان التربية والتكوين

ات ما راكمته المدرسة الوطنية من ممارسكل ترصيد . وفي هذا اإلطار ينبغي النظري والتماسك المنهجي

 تربوية وتدريسية مجددة. 
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ويمكن أن تتخذ الكفايات التربوية بعدا استراتيجيا أوتواصليا أومنهجيا أوثقافيا أوتكنولوجيا، كما هو مبين في الجدول 

 اآلتي:
 

 العناصر المكونة لها أبعاد الكفاية

البعد 

 االستراتيجي

 معرفة الذات والتعبير عنها؛ 

  والمكان؛التموقع في الزمان 

  ،التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية )األسرة، المؤسسة التعليمية

 المجتمع(، والتكيف معها ومع البيئة بصفة عامة؛

  تعديل المنتظرات واالتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة

 .والعقليات والمجتمع

البعد 

 التواصلي

 ن اللغة األمازيغية، والتمكن موطنيتين الرسميتين للدولة: العربية إتقان اللغتين الو

 األجنبية؛

  م تعلفي والتمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها

 مختلف المواد الدراسية؛

  التمكن من أنواع الخطاب )األدبي، والعلمي، والفني...( المتداولة في المؤسسة

 .ط المجتمع والبيئةالتعليمية وفي محي

البعد 

 المنهجي

  لتفكير وتطوير المدارج العقلية؛امنهجية 

  لعمل في الفصل وخارجه؛امنهجية 

 منهجية تنظيم الذات والشؤون والوقت وتدبير التكوين الذاتي والمشاريع الشخصية. 

 البعد الثقافي

  رة إحساساته دائالجانب الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلم)ة(، وتوسيع

وتصوراته ورؤيته للعالم وللحضارة البشرية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتها، 

 وبترسيخ هويته كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم؛

 الجانب الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة. 

البعد 

 التكنولوجي

  ؛استعمالهاالتقنية ورسمها ومنتجات الالقدرة على تصور وإبداع 

  التمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقياس، وتقنيات ومعايير مراقبة

 الجودة، والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف؛

  التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة

 والمتطلبات المتجددة؛

 ي فبالتطور العلمي والتكنولوجي  المتعلقة وتلكماج أخالقيات المهن والحرف استد

ارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضارية وقيم المواطنة وقيم حقوق اإلنسان 

 ومبادئها الكونية.
  

 

 . الكفايات الخاصة بالمواد الدراسية5.5.1

لكل مادة دراسية، وذلك على أساس التدرج في استكمال  وقد تمت صياغة كفاية في نهاية كل مستوى دراسي بالنسبة

 ، ضرورة، لمستوى األعلىاالمواصفات المتصلة بملمح التخرج في نهاية سلك التعليم االبتدائي، حيث تشمل كفاية 

 . األدنى ) مبدأ االشتمال(كفايات المستويات 

 

 قطابثالثة أببرامج المواد الدراسية ضمن  تم تنظيم المضامين المعرفية الخاصةووفق هذا التصور البيداغوجي 

 منها حقال معرفيا أو أكثر بمكونات دراسية متقاربة ومتكاملة. قطبمنسجمة فيما بينها، يضم كل 
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 الدراسية بالنسبة للمستويات الدراسية: والمواد األقطابويوضح الجدول اآلتي عدد الكفايات المعتمدة حسب 

 

 

املة ش ائي في كل مادة دراسيةتعد الكفاية النهائية للسنة السادسة من التعليم االبتد

لكفايات المستويات األدنى بالتعليم االبتدائي ومكملة للكفايات الخاصة بالمواد 

فضال عن تضافرها مع الكفايات الخاصة بالمواد المتكاملة معها ، الدراسية األخرى

 .الدراسي في نفس المجال والمستو

  

 ةالمواد الدراسي  األقطاب
السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

 السنة

 الخامسة

السنة 

 السادسة

 اللغات قطب

 0 0 0 0 0 0 اللغة العربية

 0 0 0 0 0 0 اللغة األمازيغية

 0 0 0 0 0 0 اللغة الفرنسية

 قطب

 الرياضيات
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 اسية. اختيارات وتوجهات في مجال المضامين الدر1.1

انسجاما مع االختيارات التربوية العامة وخاصة منها مدخل الكفايات، فإن المضامين الدراسية ينبغي أن تنتقل 

األهمية لبناء كفايات المتعلم)ة(  تولىمن منطق المادة والبرنامج الدراسي إلى منطق المنهاج الدراسي، حيث 

تسنى التكوين. لذا، يتعين فتح الجسور بين المواد حتى يوبلوغ المواصفات التي يقتضيها ملمح التخرج في نهاية 

للمدرسة تقديم الخدمات المنتظرة منها لفائدة المتعلمات والمتعلمين على الوجه األكمل؛ وذلك بالتركيز على ما 

 لمادة الدراسية.ل تقتضيه الكفاية الختامية، وعدم االنصراف إلى االهتمام بالمضامين الجزئية
 

 ت اختيار البرامج الدراسية. منطلقا0.1.1

من المداخل والمنطلقات التي تم اعتمادها في اختيار المضامين، والتي تسمح بفهمها وتفعيلها على الوجه األكمل، 

 نذكر اآلتي:

  االختيارات والتوجهات التربوية المؤطرة للمنهاج الدراسي والبرامج التعليمية؛ 

 مواصفات المتعلمين والمتعلمات؛ 

  المستهدفة في نهاية التعليم االبتدائي؛الكفايات 

 مضامين المواد الدراسية؛ 

 فسه؛نالدراسي  طبيعة العالقة بين الكفايات المحددة لكل مستوى والمضامين المستهدفة في المستوى 

 .الهندسة البيداغوجية وتنظيم الدراسة 
  

 . مبادئ تنظيم البرامج الدراسية8.1.1

 نهاج الدراسي للتعليم االبتدائي وفق المبادئ اآلتية:تنتظم المعارف والمضامين في الم

 اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا؛ 

 اعتبار المعرفة الخصوصية جزءا ال يتجزأ من المعرفة الكونية؛ 

  اعتماد مقاربة شمولية عند تناول اإلنتاجات المعرفية الوطنية في عالقتها باإلنتاجات الكونية مع الحفاظ

 وابتنا الوطنية األساسية؛على ث

 استثمار غنى الثقافة الوطنية وتنوع الثقافات المحلية والشعبية باعتبارها روافد للمعرفة؛ 

 االهتمام بالبعد المحلي والبعد الوطني للمضامين وبمختلف التعابير الفنية والثقافية؛ 

 ير؛اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعب 

 اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في عرض المعارف عبر األسالك التعليمية؛ 

 االهتمام بالكيف عوض التراكم الكمي للمضامين المعرفية المختلفة عبر المواد التعليمية؛ 

 استحضار البعد المنهجي والروح النقدية في تقديم محتويات المواد؛ 

 ة التكامل بين المجاالت المعرفية؛استثمار عطاء الفكر اإلنساني عامة لخدم 

 توفير حد أدنى من المضامين األساس المشتركة لجميع المتعلمين والمتعلمات في مختلف المستويات؛ 

 االهتمام بالمضامين المختلفة اللغوية والفكرية والمنهجية والعلمية والفنية؛ 

  المعارف؛ معالجةق ائوطر المناوالتتنويع 

 رفة في حد ذاتها والمعرفة الوظيفية؛إحداث التوازن بين المع 

 جعل المضامين المعرفية، باإلضافة إلى المهارات والقيم والمواقف، مكونا أساسا لبناء الكفايات؛ 

 ... 
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 . بنية البرامج الدراسية5.1.1
 

 تتكون برامج المواد الدراسية من عناصر أساسية متالحمة، وهي:

 التوجيهات التربوية والمنهجية؛ - 0

 لوائح الكفايات؛ - 0

 ؛)األهداف المتفاعلة في بناء الكفاية( لوائح المهارات والقيم والمواقف والمعارف المتصلة بها - 3
 فقرات البرنامج؛ - 5

 التوزيع السنوي لمفردات البرنامج؛ - 1

 إشارات وتنبيهات هامة. - 5

 :أخذ ما يأتي بعين االعتباروفي هذا السياق ينبغي 

 عناوين دروس بل مواضيع للتعلم ترتبط بما يطابقها في الكفايات؛ليست امج فقرات البرن -0

التوازن في مكونات الكفاية بين مختلف الجوانب القيمية والمهارية والمعرفية، مع إعطاء أولوية  -0

ؤل التسا التعلم والتفكير النقدي من خاللكيفية لتي تمكن من تعلم مهارات المنهجية والقدرات العقلية الل

  ؛والتقصي وعبر حل المشكالت

 انتظام مضامين البرنامج في وحدات مندمجة ومفتوحة على إمكانيات تقديمها بطرائق متنوعة. -3

 

 تعزيزو البرامج الدراسيةتخفيف  في إطار سعي المنظومة التربوية إلىمجاالت تنظيم مضامين المواد الدراسية: 

نتقال من منطق المادة الدراسية إلى منطق المنهاج الدراسي، تم تنظيم مضامين ، واالبين مكوناتهااالنسجام والتكامل 

 اآلتي:  ما هو مبين في الشكل معرفية كأقطاب ثالثة المواد في 

 

 اللغات قطب. 0

 اللغات ثالثة مكونات دراسية هي:  قطبيضم 

 ؛العربية ةاللغ .0

 األمازيغية؛اللغة  .0

 اللغة الفرنسية. .3

من قدرات ومهارات ومعارف  )ة(تمكين المتعلمإلى  القطبيهدف هذا 

الشفهية والكتابية للتمكن من وقيم ومواقف متصلة بتوظيف اللغة 

 مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

وتتكامل اللغات الثالث ضمن تصور لساني وتربوي وتواصلي موحد 

 ومنسجم يتميز بالمقومات اآلتية:

 ؛ كن وإتقان مختلفة()بمستويات تم كفايات موحدة 

 االستماع والتحدث والقراءة والكتابةحول أربع مهارات كبرى هي:  تتمحور مكونات دراسية موحدة. 

 دراسية موحدة، تنطلق من ذات المتعلم)ة( في محيطها المباشر والمحلي لتتسع إلى أن تبلغ  مجاالتوحدات و

 سياقات ومجاالت أرحب وأكثر انفتاحا؛

 التداول المضمر للقواعد  ، من خاللتواصلية موحدة ومتنامية في منهجية اكتسابهارات مهاقدرات وأهداف و

 ة؛ثم عبر التعلم الصريح لتلك القواعد في السنوات الثالث الموالي، اللغوية والخطابية في السنوات الثالث األولى

 حيط المتعلم)ة( إلى ما هو، باالنطالق من البسيط واألكثر تداوال في منصوصتوزيع متدرج وموحد ألنواع ال 

 .مركب وأقل تداوال في المقامات التواصلية االعتيادية
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وفية، والحر ،والصواتية، والمعجمية، ، الخصوصيات اللسانيةلتدريس اللغات وتعلمها يراعي هذا التصورالموحد

 . رهادواوأل غةكل لاإلطار المؤسسي لوالداللية، والثقافية، والتاريخية، والديداكتيكية المتعلقة ب

 

 موالعلوالرياضيات  مجال.  8

من معارف ومهارات وقيم ومواقف تقوي شخصيته وتعزز قدراته العقلية  )ة(إلى تمكين المتعلم المجاليهدف هذا 

ني السلوكات تبإلى البحث والتقصي والتفاعل اإليجابي مع المحيط، وإلى وتحفزه وقيمه الوجدانية ومهاراته المنهجية 

والوقائية الكفيلة بضمان تنمية ذاته والمساهمة في تنمية مجتمعه، والقدرة على المبادرة وحل المشكالت الصحية 

 واالبتكار، وذلك في إطار التنشئة على االنفتاح على قيم العلم والبحث العلمي.  

 الرياضيات والعلوم من مادتين دراسيتين هما: مجاليتكون 

 والقياس، والهندسة، وحل المسائل، وتنظيم البيانات؛ الرياضيات: وتضم مكونات األعداد، .0

 العلمية: وتضم مكونات صحة اإلنسان، والبيئة والتنمية المستدامة، والطاقة، والمادة وخصائصها. التربية .0

 

 التنشئة االجتماعية والتفتح مجال. 5

علمي خلو أي نشاط تيالدراسية، وال  والمواد المجاالتمدار جميع الدراسي فهي تعد القيم المحور الرئيس في المنهاج 

بناء ق منطوأداة مهيكلة، يتوقف عليها الكفاية  من أركانمنها، بل إن القيم والمواقف واالتجاهات تشكل ركنا ثابتا 

 السنوات الدراسية كلها. التعلم عبر

ترسخ و ،تعزز إيمانه من معارف ومهارات وقيم ومواقف )ة(إلى تمكين المتعلم التنشئة االجتماعية والتفتحهدف ت

وتعمق وعيه باالنتساب إلى وطنه، وتزيده اعتزازا بأبعاد هويته المغربية المتجذرة في التاريخ، وتقوي أبعاد  ،عقيدته

ية المقررة المكونات الدراسهدف كما تالسلوك المدني في شخصيته المتفتحة على قيم االنتماء إلى الحضارة اإلنسانية. 

من معارف ومهارات وقيم ومواقف تقوي شخصيته وتعزز ثقته في النفس،  )ة(تمكين المتعلمفي هذا المجال، إلى 

وتساعده على تنمية مهاراته الحسية والحركية وصقل مواهبه وتربية ذوقه الفني والجمالي في كل ما يقع عليه نظره 

صدر عن الجسد من حركات من مشاهد ثابتة أو متحركة، وما يلتقطه سمعه من أصوات وترانيم وأناشيد، وما ي

.  كما تتم تربيته على البحث والتقصي والتفاعل اإليجابي مع المحيط، وتبني السلوكات المدنية وإيقاعية تعبيرية ميمية

الكفيلة بتنمية ذاته والمساهمة في الحفاظ على الموروث الفني المحلي والوطني، والقدرة على المبادرة وحل 

فس بروح رياضية، وذلك في إطار االنفتاح على قيم الفن والرياضة في أبعادها اإلنسانية المشكالت واالبتكار والتنا

 والكونية.

 :يهمكونات  أربعةالتنشئة االجتماعية والتفتح مجال يضم 

 ؛التزكية، واالقتداء، واالستجابة، والحكمة ، والقسط وتضم :التربية اإلسالمية .0

 ؛التربية على المواطنةوافيا، الجغرومن التاريخ،  وتتألف :االجتماعيات .0

 ؛والتشكيل والموسيقى واألناشيد، والمسرحالرسم الفنية: وتضم  التربية .3

 األلعاب الفردية، واأللعاب الجماعية. وتضم: التربية البدنية والرياضة .5
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 . توجهات واختيارات في مجال تصريف برامج المواد الدراسية 5.1

وخلفياتها النظرية والبيداغوجية بشكل يجعل الفاعل التربوي يستحضر االختيارات تم تقديم مداخل البرنامج الدراسي 

هات الوطنية والنظريات التربوية في ممارساته حتى تكون تدخالته أكثر فعالية. ونعرف في ما يأتي بالمبادئ  والتوجُّ

ك من أجل ائط الديداكتيكية، وذلالموجهة في مجال طرائق التدريس وتدبير فضاءات التعلم والوسائل التعليمية والوس

 تيسير التصريف األنجع للبرامج الدراسية واألنشطة التكميلية المرتبطة بها.
 

 . طرائق التدريس0.5.1

 من المبادئ الموجهة في مجال طرائق التدريس، يمكن اإلشارة إلى ما يأتي:

 التعلمية؛-جعل المتعلم)ة( محور كل العمليات التعليمية 

  ة المعرفية والمنهجيو التواصليةوتنمية كفاياتهم بجميع أبعادها  لمتعلمات والمتعلمينامسايرة حاجات

 ستراتيجية والثقافية والتكنولوجية؛واال

 تعزيز الذكاءات المتعددة والقدرة على حل المشكالت؛ 

 سن المتعلم)ة( وخصوصياته النمائية بدنيا ونفسيا وعقليا؛ مراعاة 

 ؛هاتوقدر تعلمية للمبادئ التربوية والديداكتيكية ولتمثالت المتعلم)ة(ال-مالءمة األنشطة التعليمية 

  االنفتاح على المحيط واستثمار كافة معطياته الغنية بالدروس مع االستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم

 ؛تصالواال

 مستوى ترسيخ  واعتماد التعلم الجماعي لما له من فوائد على ،تنويع أشكال العمل داخل مجموعة القسم

 ؛مع إعطاء أهمية كبرى للعمل في مجموعات صغيرة، مبادئ التواصل والحوار واحترام اآلخر

 اعتماد األنشطة واإليقاعات والوسائل التعليمية والدعامات المحفزة للتعلم والمثيرة للفضول المعرفي؛ 

 راء والعمل ودها التعاون وتبادل اآلتوفير الفضاء التربوي المالئم للتنشيط والفاعلية والتفاعل في أوراش يس

 المشترك؛

 إلنتاج واإلبداع.المنافسة في اإلى أساليب التقويم التكويني لتعزيز التعلُّم، وحفز المتعلمين والمتعلمات  تسخير 
  

 . الكتب المدرسية ووسائط االتصال المتعددة 8.5.1

 ملموس،التعلمية التي تتجسد فيها، بال تعليميةاللة وسيفهي المكانة أساسية في المنهاج الدراسي، ة لكتب المدرسيل

 المتعلم)ة(. تربيةالتي تم اختيارها لالقيم والمثل واألفكار والمعارف  ها، بوضوح،تتجلى فيوالفلسفة التربوية للمجتمع، 

دعامات الثائق ووالوفر، وتالشتغالالدافعة إلى البحث واتمارين الو المفيدة والمثيرة، معرفيةالمضامين ال هقدم لفهي ت

المساعدة على بناء التعلمات خالل الدروس، وقبلها وبعدها. ولذلك فهي بحق أداة لبناء الشخصية ووسيلة ميسرة 

 تنموية. الثقافية والجتماعية واالرؤية للتعلم وتشكيل ال
 

حو تعزيز ية الوطنية نتناسق، تتجه االختيارات التربوموفي هذا اإلطار، واعتبارا لمتطلبات إصالح تربوي متكامل و

لكتاب المدرسي، تأليفا وإخراجا من جهة، وإمكانية استعمال أكثر من كتاب واحد في المؤسسات التعليمية اتحرير 

متعددة ومتنوعة  ةالكتب المدرسيفإن وطنيا، الموحد المرجعي التربوي اإلطار  المنهاج هووإذا كان من جهة ثانية. 

هو ما والتي تقترحها،  الديدكتيكيةوالمقاربات واألنشطة مواد الوترتيب نصوص والوثائق والمضامين من حيث ال

لمات مع شروط وسياق التعة مالءمالتكييف والبفي تدبير استعمالها لتصرف ل اختيارات متعددةلمدرس)ة( يمنح ا

ة المرتبطة ية والتدبيريفي إطار التعاقدات التنظيمكل ذلك المقتضيات الديدكتيكية للمادة الدراسية، مع والميدانية 

 وتوحيد الفرص أمام المتعلم)ة( محليا وجهويا ووطنيا.واإلنصاف  بالتقويم
 

الميثاق  هما نص علي ضمنالتي تم تفعيلها التربوية  االختياراتيعد خيار التعددية في الكتاب المدرسي من بين 

تب بداع بين المؤلفين والناشرين في إنتاج الكالوطني للتربية والتكوين. ويهدف هذا التوجه إلى حفز المنافسة واإل

 المدرسية والمعينات الديدكتيكية المتنوعة من أجل إثراء الساحة التربوية والثقافية بالمراجع المدرسية.  
  



 

 8102فبراير  – للتعليم االبتدائي مشروع المنهاج الدراسي - اهجنمديرية الم 21

  

 

 

 )ة(الحد من تنميط سيرورة التعليم والتعلم، وهي تتيح  للمدرسفي من الناحية التربوية وتسهم تعددية الكتب المدرسية 

ومستواهم الدراسي وميولهم النفسية والجمالية، وذلك من بين الكتب  متعلميهاختيار الكتاب الذي يتوافق أكثر مع 

المصادق عليها، كما يسمح له بالتوظيف األمثل لتكوينه وكفاءته وأسلوبه البيداغوجي. إضافة إلى ذلك، وانطالقا من 

ة الكتب المدرسية إمكانية استعمال نماذج لوضعيات ديدكتيكية دراسي، تتيح تعدديى مستوفي كل تنوع كتب المادة 

 ال يوفرها الكتاب الوحيد، وذلك وفق شروط تسمح بجعل مصلحة المتعلم)ة( فوق كل اعتبار. 

 

لم تعد التعلمات رهينة الكتب المدرسية ومضامين المطبوعات الورقية، فقد أحدثت تطورات تكنولوجيا المعلومات 

ة المعرفية والمعلوماتية وتوافر الموارد البيداغوجية الرقمية تحوالت عميقة في إمكانات الحصول واالتصال والطفر

على المعرفة والوصول إليها، وبالتالي في تنوع الوسائل التعليمية المعتمدة. ومن ثمة ينبغي استثمار المضامين 

جعل أنشطة المتعلمات وفي  لمدرس)ة(،هو مقترح بدليل االمكملة لما ألنشطة اوالموارد المتوفرة في تخطيط 

لوحات لالوسائط أو باستعمال امتعددة سواء داخل القاعات  ؛والمتعلمين تتم مباشرة على حواسيب ووسائط رقمية

بما  ياراتتنوع االختوتتيح  ، سهولة وسرعة واستقاللية. وتوفر هذه الوسائل إمكان استعمالها بالمعلوماتية المحمولة

. ويجب في هذا السياق تعويد هاخارجأو  ص للتواصل والتتبع داخل أوقات الدراسة الرسميةقد تضمنه من فر

المتعلمات والمتعلمين على االستعانة بمثل هذه األدوات والوسائل خارج المدرسة، لتمكينهم من تحسين أدائهم وتفعيل 

 مسطرة.علية والتنظيم، وبلوغ األهداف المشاركتهم. كما يعتبر الفضاء التربوي المالئم وسيلة فعالة للتنشيط والفا
 

 . التخطيط وتنظيم الدراسة واستعمال الزمن والفضاء المدرسيين 5.1 

  نه: أ للتخطيط والتنظيم أهمية ال تحتاج إلى استدالل أو بيان في مجال التربية والتكوين، ومن بين وظائفه ومزاياه

  المرتبطة بها؛يحدد الكفايات المنشودة ويوضح األهداف التعلمية 

  يجعل عملية التدريس ذات معنى؛ 

 ستراتيجيات؛يضمن االستخدام األمثل للمكتسبات واال 

  يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛ 

 يساعد على تدبير الوقت واالقتصاد في الجهد؛ 

 لمتعلمات والمتعلمين على حد سواء؛ليوفر األمن النفسي للمدرس)ة( و 

 .يسهل عملية التقويم 

 

مبدإ التدرج من سلك إلى آخر ومن مستوى إلى آخر، باعتماد رتقاء بالفعل البيداغوجي تنظيم الدراسة يقتضي االو

بما يستجيب لحاجات المتعلمين والمتعلمات باألساس وفق متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والطبيعية 

 يقاعات متفاوتة تناسب مستوى المتعلمات والمتعلمينالمباشرة. كما يستدعي اعتماد حلول تربوية تسمح بالعمل بإ

ووتيرة تعلمهم بما يفيد في الرفع من المردود الداخلي للمؤسسة وفي ترشيد استعمال البنيات التحتية والتجهيزات 

 التعليمية. 

جيات يومن أهم شروط التخطيط أن يكون واقعيا قابال للتطبيق ومرنا قابال للتعديل، ومحددا ألفضل االسترات

 التعلمية. -واإلجراءات المناسبة لتنفيذ الخطة، وشامال لكل جوانب العملية التعليمية
  

يقوم تخطيط التعلّم، في إطار المقاربة بالكفايات، على تنظيم مضامين التعلّم المقّررة في شكل أهداف تعلمية، من 

 خّرج معين في نهاية فترة التعلّم.أجل إنماء كفاية مستهدفة في مادة دراسيّة، ومن ثّمة تحقيق ملمح ت
 

 المبادئ المرتبطة بتخطيط الزمن المدرسي. 0.5.1

 من المبادئ المرتبطة ببناء التعلمات وفق تخطيط الزمن المدرسي، نذكر اآلتي:

  مراعاة اإليقاعات البيولوجية والعصبية الكفيلة بالنمو السليم للمتعلم)ة(؛ 

 ة الختامية للسلك مرورا بالكفاية النهائية للسنة الدراسية؛ التخطيط للتعلّم انطالقا من الكفاي 
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  إرساء التعلمات بكيفيّة تسهم في إنماء الكفاية؛ 

 اعتبار التقويم التكويني سيرورة مواكبة لبناء التعلمات وصوال إلى الكفاية؛ 

 علمات متعلقة بالتفترات للمراقبة المستمرة والدعم من خالل التركيز على األخطاء والصعوبات ال تخصيص

 ؛الضرورية إلنماء الكفاية
 

 . التنظيم الزمني للدراسة8.5.1

يشير مفهوم الزمن أو اإليقاعات المدرسية إلى تنظيم وتدبير الحصص السنوية واألسبوعية واليومية ألنشطة 

ات المناسبة واألوق المتعلم)ة( الفكرية والمهارية والعالئقية؛ بحيث يراعي هذا التنظيم صحته الجسمية والنفسية،

 للتعلم. لذا، ينبغي عند برمجة التعلمات مراعاة:

 التدرج بشكل يتيح للمتعلم)ة( االستعمال األمثل إلمكاناته الجسمية والنفسية والذهنية؛ 

 احترام اإليقاعات البيولوجية وزمن التعلم؛ 

 طة األخرى في فترات برمجة الحصص الدراسية العادية وحصص األنشطة المندمجة وحصص الدعم واألنش

زمنية مالئمة، وفي فضاءات مدرسية مختلفة، لتجنيب المتعلم)ة( قضاء ظرف زمني مطول في وضعيات 

 وأنشطة رتيبة؛

 من  محيطها المباشر بمكوناته المختلفة، يراعيبشكل في التنظيم الزمني للدراسة المؤسسة التربوية  تفاعل

 المجتمع المدني وغيرها.  ومؤسسات اقتصادية واجتماعية، وهيئات أسر 
 

 . التنظيم السنوي 0.8.5.1 
 ؛أسدوسين فيالسنة الدراسية  تنتظم 

 ؛سبعة عشر أسبوعا من الدراسة الفعلية أسدوسكل  مدة 

 ؛والدعم االستدراكي يخصص األسبوع األول من السنة الدراسية للتقويم التشخيصي 

 إلى ثالث فترات متساوية تمتد كل واحدة منها  ،اتللتعلمالمخصصة  ،توزع األسابيع الخمسة عشر الموالية

 مخصصة لمجال من مجاالت الوحدات الدراسة؛ خمسة أسابيع

  ات المعززة بتقويم تكويني ودعم فوري؛للتعلممن كل فترة دراسية تخصص األسابيع األربعة األولى 

  األسابيع األربعة؛المرتبطين بحصيلة  للتقويم والدعممن كل فترة دراسية األسبوع الخامس يخصص 

  ؛س األولوتنظيمها في األسد لى منوالع تنظيم الدراسة في األسدوس الثانييتم 

 للدعم العام وأنشطة الحياة المدرسية؛ 33و  07ان يخصص األسبوع 

 من السنة الدراسية لإلجراءات التنظيمية المرتبطة بنهاية السنة؛ 35 يخصص األسبوع 

 ت تتناول مجاالت تنتظم فيها الدراسة للتدرج في بناء الكفايات، وذلك انطالقا يتم تنفيذ البرنامج عبر ست وحدا

، مياليوي إلى التخطيط سنوالمن الوحدة األولى إلى الوحدة السادسة. ويراعى في ذلك التدرج من التخطيط 

 المجالي.مرورا بالتخطيط 

 

 التنظيم األسبوعي مبادئ . 8.8.5.1
 ات على عدد من المبادئ منها:يرتكز التخطيط األسبوعي للتعلم

 فوق كل اعتبار؛ )ة(جعل مصلحة المتعلم 

 اعتبار زمن التعلم حقا للمتعلم)ة( ينبغي العمل على تأمينه؛ 

 ؛  )بما فيها فترات االستراحة( سبوعفي األ دراسةالساعة من  32محدد في  اعتماد غالف زمني 

  د أيام األسبوع؛للمواد الدراسية واألنشطة على امتدا المنطقيالتوزيع 

  وذلك بتحريك (بعد المسافة بين المدرسة وسكن المتعلم)ة()المناخ ومراعاة الخصوصيات الجهوية والوسط  

 .توقيت الدخول والخروج دون المساس بالغالف الزمني المحدد

 

 الغالف الزمني وحصص التدريس بالسلك االبتدائي -0.8.8.5.1

 عتبارات اآلتية:يتم تنظيم استعمال الزمن بمراعاة اال

  لتدريس تتضمن الغالف الزمني المخصص ؛ ساعة 32ألستاذ)ة( هي الخاصة بااألسبوعية العمل حصة

 ؛ساعات للدعم  3وفي حالة عدم كفاية األستاذ لتدريس االمازيغية، يخصص  (ساعات 3)مازيغية  األ
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  (؛ساعات 3)تعلم األمازيغية ساعة )بما فيها  32)ة( هي للمتعلمالحصة األسبوعية 

 ؛المتخصص على مستوى المؤسسة كلما أمكن )ة(تدريس األمازيغية لألستاذ إسناد 

 ألستاذ)ة( واحد)ة( متمكن من اللغتين العربية والفرنسية؛ ةلثانياأو تدريس السنة  ىاألولسنة تدريس ال إسناد 

 تي:والسادس كاآل ةوالخامس ةوالرابع ةالثالثسننة لالمقررة ل موادتدريس ال إسناد 

 التربية الفنية والتربية البدنية +( اعاتس 5اإلسالمية واالجتماعيات ) + التربية (اعاتس 5العربية ) اللغة 

 ؛)ة( يتولى تدريس قسمينساعة ألستاذ 32أي  (اعاتس 3) واإلعالميات

س ساعة ألستاذ)ة( يتولى تدري 32أي ( اعاتس 8) والتربية العلميةالرياضيات  ( +اعاتس 5الفرنسية ) 

 قسمين.

   .تأجيل الحسم في الغالف الزمني وحصص التدريس بالسلك االبتدائي إلى حين صدور مذكرة في الموضوع

.  التنظيم اليومي للدراسة5.8.5.1  
 ما يلي:منها  ،هاتأما التخطيط اليومي فيرتكز على مجموعة من التوجي

 مراعاة اإليقاعات البيولوجية للنمو السليم للمتعلم)ة(؛ 

  ساعات  5عن قل ساعات في كل فترة )صباحية أو مسائية( وال ي 5اعتماد معدل حصص دراسية ال يزيد عن

 ؛ونصف في اليوم

 ؛ من الدراسة تخصيص فترات استراحة تسمح للمتعلم)ة( بتجديد نشاطه بعد كل ساعتين 

 (؛ اللغات ،)الرياضيات جة المواد الدراسية التي تتطلب تركيزا ذهنيا أكبر خالل الفترات الصباحيةبرم.. 

 بعد الزوالما  ةبرمجة المواد الدراسية التي تتطلب نشاطا بدنيا أو فنيا خالل فتر.  

 .ليوميف الزمني اويمكن للسلطة التربوية اإلقليمية أو الجهوية معالجة االستثناءات المرتبطة بتوزيع الغال

  برمجة المواد الدراسية بكيفية تتيح االستثمار األمثل للوسائل التعليمية في المدارس ذات األقسام متعددة

 المستويات.
 

  

  ساعة( 51توزيع الحصص األسبوعية* )

 5السنة  1السنة  5السنة  5السنة  8السنة  0السنة  المواد الدراسية الدراسي القطب

 اللغات قطب

 س 5 س 5 س 5 س 5 س 10 س 00 اللغة العربية

       اللغة األمازيغية

       اللغة الفرنسية

الرياضيات   قطب

 العلومو

       الرياضيات

       اإلعالميات

       العلوم

التنشئة  قطب

 االجتماعية

 والتفتح

       لتربية اإلسالميةا

       االجتماعيات

       التربية الفنية

       التربية البدنية

       

 المجموع

 
      

ويمكن توزيع الحصة   نشاط ترفيهي بين حصتين(لد لالستراحة أو  1 د +  11* مدة كل حصة ساعة واحدة )

 دقيقة في اليوم نفسه أو في يومين مختلفين. 51الى فترتين من 
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 تنظيم الفضاء الدراسي. 5.5.1

 فضاء القسم .0.5.5.1
لألطفال  ذي يتطلب السماحيقتضي تدبير فضاء القسم، وخاصة بالنسبة للمستويات األولى، مراعاة شروط النمو ال

بالحركة، وتنظيم العمل في وضعيات جلوس مالئمة ومريحة تفاديا لوضعيات الجلوس الثابتة والمضنية. وفي هذا 

 اإلطار يمكن تنظيم فضاء القسم باعتماد:

  الجلسة الدائرية أو الجلسة وفق ُحذوة الفرس، وهي جلسة تسمح بالتواصل بين أعضاء جماعة القسم الكبرى

 (؛االستماع والتحدث)مثال: مجموعات من أربعة أو ستة أفراد في حصص 

 نونركن الف ،اعتماد أركان تربوية داخل حجرة الدراسة تستجيب لحاجات المتعلمات والمتعلمين )ركن القراءة، 

 ركن المعلوميات...(؛ ،ركن الورشات ،ركن الكتابة

 ي وضعيات أخرى غير الجلوس؛العمل بالمعاينة والممارسة خالل األنشطة التي تقتض 

 أدوات ومواد وإنتاجات متنوعة تساهم في تقريب مضامين  واألرشفة  تخصيص ركن للوسائل الديدكتيكية(

 التعلمات(.

المتعلمين، يجب الحرص على تنويع أشكال األنشطة المتعلمات و أو تناقص االهتمام والتركيز لدىوتفاديا للملل 

 واألنشطة المسلية.واألناشيد واأللعاب ء من حين آلخر إلى بعض التطبيقات المعتمدة، كما يُستحسن اللجو

 

 فضاءات أخرى للتعلم. 8.5.5.1
فيد تربويا، ومتى توفرت الشروط، أال تنحصر التعلمات في الحجرات الدراسية االعتيادية، بل ينبغي أن تنفتح ممن ال

ياضية، حيث يتم تعلم قيم التنظيم واالنضباط واالندماج فضاءاتها الروساحة المدرسة وحديقتها  :على فضاءات أخرى

 حيث يتم تعزيزفضاءات المدرسة  خارج وأخرين واللعب معهم وممارسة أنشطة ترفيهية، والعمل والتعاون مع اآل

 المكتسبات المدرسية باالنفتاح على المحيط البيئي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي في إطار التعاون أو الشراكات

وربط  التعلمتعزيز  أن تسهم في ،، هي كذلكالتي تُعقد مع مؤسسات أو جمعيات أو إدارات من شأن فضاءاتها

المكتسبات النظرية بالممارسة وإتاحة الفرصة أمام المتعلمات والمتعلمين الختيار بحث أو مشروع فردي أو جماعي 

 للتعلم. 

 

حّدد فيه األهداف من الزيارة وتُقدم تُ بناء على تخطيط مسبق وفي هذا اإلطار، يتم تنظيم زيارات دراسية مؤطرة 

يدون  ؛ وتعد لهذا الغرض بطاقاتهذا الصنف من األنشطةمن  إلى أقصى حدللمتعلم)ة( التوجيهات الكفيلة باستفادته 

 تثمار.  االس أو بعدها خالل حصة/الخرجة الدراسية فيها كل متعلم)ة( أسئلته ومالحظاته قصد مناقشتها أثناء الزيارة 

 
 

 . توجهات واختيارات في مجال التقويم واإلشهاد 2.1

تتجلى  لتقويم عناية واضحةا تم إيالءكامل، الدراسي في مفهومه الشامل والمتالمنهاج بفي إطار عناية النظام التربوي 

 :اآلتيةالمبادئ والتوجهات  من خالل
 

 مج الدراسية للمنتظرات، وتحقيق العالقة التفاعلية بين ربط التعليم بمحيطه من خالل مالءمة المنهاج والبرا

 ينبغي أن تتأسس وضعيات التقويم على معطيات منسجمة مع المحيط؛  لذا،المدرسة والمجتمـع. 

 حتى تتم االستجابة لجميع انتظارات المستفيدين من الخدمات  يةشكال التقويماألإرساء مدرسة متنوعة األساليب و

 التعليمية؛

 أن المدرسة مجالالتربوي، وذلك انطالقا من  التقويموتكافؤ الفرص في العدل والمساواة واإلنصاف  اعتماد 

 .حقيقي لترسيخ القيم األخالقية وقيم المواطنـة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية
 

  أهداف التقويم .0.2.1
ا، وعن التعثرات التي ينبغي تجاوزها. وهي تستهدف عملية التقويم الكشف عن مواطن القوة التي يجب تعزيزه

أن يرتكز  م يجبثمن اتخاذ تدابير مالئمة ودقيقة لتفعيل كفايات المتعلم)ة( وتطويرها. ومن  ستاذ)ة(عملية تمكن األ

 التقويم، سواء التشخيصي منه أو التكويني أو اإلجمالي، على مبدأ تقويم الكفايات التي اكتسبها المتعلم)ة(، فأساليب 



 

 8102فبراير  – للتعليم االبتدائي مشروع المنهاج الدراسي - اهجنمديرية الم 25

  

 

رفة لدى المتعلم)ة(، بل تقيس أيضا قدرته على توظيـف هذه المكتسبات  التقويم ال تقيس فقط الجوانب المعرفية الصِّ

وقدراته التحليلية والمنهجية واالستراتيجية. وال يخفى في هذا السياق الدور الذي يلعبه التقويم التكويني، ألنه يصاحب 

من التحقق ( ستاذ)ةأداة تساعد المتعلم)ة( على تتبع عمله ومجهوداته، وتمكن األالتعلمية، ويُعتبر -العملية التعليمية

 من مدى بلوغ أهداف التعلم ومستويات إنجاز الكفايات، وصالحية العمل والتقنيات التربوية التي يعتمدها.

معينة  إلنجاز مهمةمالئمة  وقدرات وقيم مهاراتو معارفونظرا لكون الكفاية مركبة بطبيعتها، حيث تستلزم تعبئة 

استثمار  علىتدريب المتعلم)ة( و ،ار العناصر األساس المكونة لها والمشتقة منهابفإن تقويمها يتطلب اختبنجاح، 

 مشكلة. وضعياتلول لحأو إيجاد  مركبةمهمات  إلنجازحصيلة التعلمات المكتسبة واختيار المالئم منها 
 

   وظائف التقويم .8.2.1
ف رئيسة: وظيفة توجيهية ووظيفة تعديلية ووظيفة إشهادية، وهو يشمل المكتسبات المعرفية للتقويم ثالث وظائ

 والمهارية والقيم والمواقف، ويعتمد معايير ومؤشرات بغية تقويم إنتاج المتعلم)ة( من زوايا مختلفة.
 

ن تكون كفاية، ويشترط فيها أالمعايير صفات العمل المنتظر من إنتاج المتعلم)ة(، ويتم تحديدها عند صياغة ال تحدد

 مستقلة بعضها عن بعض بهدف تحقيق اإلنصاف، وتنقسم إلى قسمين: معايير الحّد األدنى، ومعايير اإلتقان.

 .معايير الحّد األدنى: هي معايير أساسية يعتبر التمكن منها ضروريا المتالك الكفاية 

  في فترات زمنية متواليةء دامستوى األ يح قياستتعلق بجودة المنتَج، كما تتمعايير اإلتقان: هي معايير. 

أما المؤشرات فهي وسيلة ألجرأة المعايير، وهي ترتبط بالوضعية وتكون واقعية وملموسة وقابلة للمالحظة والقياس. 

 الكفاية.مكن منه ومن ومن وظائفها: توضيح المعيار وتحديد مستوى الت

حصل الذي من خالله ن يوالتكوين يالتشخيص : منها الدورمن دوروينبغي التذكير أن لبعض أشكال التقويم أكثر 

 لمات والمتعلمينالمتععلى نتائج وبيانات تفيد في عملية التخطيط للدروس وتفيد في عملية التدّخل المبّكر لمساعدة 

 العتماده في قرارات نهاية السنة. للتقويم الجزائيالدور على تحقيق الكفاية المطلوبة، وهناك كذلك

 يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية من السلك األول بالمدرسة االبتدائية على أساس المراقبة المستمرة

لمتعلمات والمتعلمين المتقدمين بشكل بين وفق شروط ل، ويمكن تسريع هذا االنتقال خالل السنة بالنسبة الدورية

يجتاز المتعلم)ة( امتحانا إلزاميا وموحدا على ية السنة الثانية( )نها األساس السلكتربوية موضوعية. وفي متم هذا 

 مستوى المدرسة يتوج بشهادة تمكنه من االلتحاق بالسلك المتوسط.

ف )السنة الثانية من التعليم االبتدائي(، على المعار وينصب التقويم المعتمد من أجل اإلشهاد في نهاية السلك األساس

على االستماع وفهم التعليمات وفك الرموز  )ة(طة واالعتيادية، وبمدى قدرة المتعلموالمفاهيم والمهارات البسي

وكتابيا. ويتم ذلك، في إطار قياس القدرة على االندماج في بيئة التعلم والتكيف مع  وإشاريا وأيقونيايا هوالتواصل شف

 المحيط والتفاعل اإليجابي مع متغيراته. 

االبتدائي إلى التحقق من مدى توفر المتعلم)ة( على المواصفات الخاصة بملمح التخرج يتوجه التقويم في نهاية السلك  

من هذا السلك التعليمي، بالوقوف على ما اكتسبه من كفايات تواصلية أساسية والقدرة على توظيفها في وضعيات 

تخاذ تماعية والثقافية وامن رصيد لغوي ومعرفي ومهاري يؤهله الستيعاب مختلف الظواهر االجما اكتسبه ومبسطة، 

لى القدرة عمواقف منها، وقدرته على التفاعل اإليجابي مع محيطه المحلي والجهوي والوطني والعالمي، وأن يمتلك 

لقيم المبادرة، والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي، واالعتماد على النفس، وإدراك الحقوق االستبطان األولي 

يط، والوعي بمتطلبات االندماج فيه، وذلك استعدادا لمرحلة السلك الثانوي اإلعدادي والواجبات، والتواصل مع المح

  .المندرجة في سيرورة الحفاظ على مكتسباته في التعليم االبتدائي وتطويرها

  الدعم .5.2.1

راكم التعثرات تيحتل الدعم مكانة أساسية في سيرورة التعلم؛ إذ يعتبر فرصة لترسيخ مواطن القوة، وأداة للوقاية من 

 التي قد تصيب المتعلمين والمتعلمات وتؤدي بهم، في حالة عدم تداركها، إلى الفشل والهدر الدراسيين.
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ي تشخيصقويم تيُبنى على بيانات ومعلومات تُستخرج من إنتاج المتعلم)ة( عبر نتائج التقويم، بحيث الدعم برتبط وي

مكن التع قعلى معايير الحد األدنى التي لم يركز ا يعيق نماء الكفاية، ويتجاوز ممناسبة ليقترح حلوال و. أو تكويني

 .الحد األدني معاييرمكنين من إغفال المتعلمين والمتعلمات المت دون، منها

 والدعم نوعان: 

  ؛يالزم بناء التعلمات ،دعم فوري 

 بصيغ مختلفة منها: يتم تدبيره، دعم مركز 

 ؛فئة من المتعلمات والمتعلمين يشتركون في صعوباتأن ستاذ)ة( صيغة العمل الجماعي؛ إذا تبين لأل 

 أن بعض المتعلمين والمتعلمات يواجهون صعوبات ستاذ)ة( صيغة العمل في مجموعات صغيرة؛ إذا تبين لأل

 مشتركة؛

 مين لالمتعلمات والمتعستاذ)ة( تنظيم عمل صيغة العمل الفردي: وهو موجه لكل متعلم)ة( على حدة، كلما أمكن لأل

 بكيفية فردية، إما باستعمال بطاقات التقويم الذاتي أو تمارين مختارة من الكتاب المدرسي؛

 صيغ مختلفة، حيث يمكن مثال إجراء دعم جماعي لمدة معينة، ثم تنظيم دعم في إطار مجموعات إنجاز الدعم ب

 عمل صغيرة بعد ذلك.

 

 . التكوين والبحث5.1
ع ومالءمته مالتكوين وتحقيق النتائج المتوخاة من إصالحها على جودة بوية تطوير أداء المنظومة التريتوقف 

فتجديد المدرسة يتوقف بشكل كبير على جودة عمل الفاعلين  التربوي،البحث نتائج ومستجدات المناهج الدراسية 

التكوين األساس عيل تف ومواكبتهم للمستجدات التربوية. وتقتضي الجودة التربويةالتام في العمل التربويين وانخراطهم 

  لكل المتدخلين التربويين. والمؤسساتي الذاتي  بنوعيهالرفيع والتكوين المستمر الفعال 

 

تستمد برامج التكوين األساس والتكوين المستمر مرجعياتها من مقتضيات إصالح المنظومة التربوية، ومن 

هة لمناهج التربية والتكوين  ة، ، كما تستوعب كل المستجدات المعرفية والتربويلوطنيةااالختيارات والتوجهات الموجِّ

إذ ينبغي أن تساير عدة التكوين األساس الخاص بكل فئة من الفاعلين التربويين، سواًء تعلق األمر بالتكوين النظري 

فايات المهنية كتحقيقا لالنسجام والتناغم بين الوذلك أو التطبيقي، البرامج التعليمية والتوجيهات التربوية المعتمدة؛ 

  المكتسبة خالل التكوين والممارسات الميدانية.

 

الكفايات المهنية مع المستجدات التعليمية والبيداغوجية، يتم تنظيم دورات التكوين المستمر استجابة  تالؤملوضمانا 

هامهم، من مهم وفئاتلحاجات الفئات المستهدفة وحاجات المنظومة؛ كما يستفيد الفاعلون التربويون، على اختالف 

 .اج الدراسيهندورات منتظمة إلعادة تأهيلهم ومسايرتهم لمتطلبات الم

 

 االنفتاح على مختلف المستجداتمتى تم ويضطلع التكوين الذاتي بدور ريادي في االرتقاء بالقدرات المهنية 

ن الذاتي من خالل التكويستاذ)ة( ألاوالتجارب الرائدة، واستثمارها بما يالئم متطلبات النظام التعليمي، حيث يتحّول 

ع ، بفضل تسارهإلى مدرس وباحث ومجدد وموجه ومبتكر وقائد، ال سيما في ظل تنامي إمكانات التكوين ووسائل

 اإلعالم والتواصل.وسائل وتيرة التقدم التكنولوجي وتعدد 
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 اللغات قطب
 

 اللغات ثالثة مكونات دراسية هي:  قطبيضم 

 ؛العربية ةاللغ  -

 األمازيغية؛اللغة   -

 اللغة الفرنسية.  -

من قدرات ومهارات ومعارف وقيم ومواقف متصلة  )ة(إلى تمكين المتعلم القطبيهدف هذا 

قروء، مالشفهية والكتابية للتمكن من مهارات فهم المسموع، والتعبير الشفهي، وفهم  البتوظيف اللغة 

وتتكامل اللغات الثالث ضمن تصور لساني وتربوي وتواصلي موحد ومنسجم  والتعبير الكتابي.

 يتميز بالمقومات اآلتية:

 ؛ )بمستويات تمكن وإتقان مختلفة( كفايات موحدة 

 القراءة و، التحدثوحول أربع مهارات كبرى هي: االستماع،  تتمحور مكونات دراسية موحدة

 .والكتابة

 دراسية موحدة، تنطلق من ذات المتعلم)ة( في محيطها المباشر والمحلي  جاالتموحدات و

 لتتسع إلى أن تبلغ سياقات ومجاالت أرحب وأكثر انفتاحا؛

 التداول  ، من خاللتواصلية موحدة ومتنامية في منهجية اكتسابهامهارات قدرات وأهداف و

تلك ثم عبر التعلم الصريح ل، ولىالمضمر للقواعد اللغوية والخطابية في السنوات الثالث األ

 القواعد في السنوات الثالث الموالية؛

  باالنطالق من البسيط واألكثر تداوال في محيط النصوصتوزيع متدرج وموحد ألنواع ،

 .المتعلم)ة( إلى ما هو مركب وأقل تداوال في المقامات التواصلية االعتيادية

ي في التعليم االبتدائي ما يتعلق بوضع اللغة ف لمهالتدريس اللغات وتع يراعي هذا التصورالموحد

الخصوصيات اللسانية والمعجمية  المجتمع وأدوارها الوظيفية في المدرسة، كما يراعي

  ر الناشئة.واآلفاق المستقبلية التي تنتظ ،والصواتية والحروفية، والداللية، والثقافية، والتاريخية
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امج الدراسية التوجيهات التربوية والبر

 اللغة العربية الخاصة بمادة
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  اللغة العربيةالتوجيهات التربوية والبرامج الدراسية الخاصة ب
 لتوجيهات التربويةا. 0

 . مبادئ واعتبارات عامة0.0

 تعد مالءمة البرامج والتوجيهات الخاصة بمادة اللغة العربية، للسنوات الست من التعليم االبتدائي، مع المستجدات

المقاربة  تعلمها، وفق متطلباتتحسين تستهدف تطوير آليات تعليم هذه اللغة وعملية ضرورية التربوية المختلفة، 

. لهذا الغرض تم استحضار مجموعة من االعتبارات، واعتماد عدد من المبادئ العامة التي هامقتضياتو بالكفايات

ي مكوناتها، والرغبة فمنهجية تدريس بيعة المادة، والمدرسة االبتدائية، وط)ة( في متعلمالتفرضها خصوصيات 

 مجمل تلك المبادئ واالعتبارات: أتيفيما يو ه المرحلة.ذتمكين المتعلم)ة( من الكفايات اللغوية المناسبة له

  اعتماد المداخل البيداغوجية الثالثة للمنهاج"مبدأ"  

ومبادئها األخالقية والثقافية؛ قيم المواطنة؛ قيم حقوق : )قيم العقيدة اإلسالمية؛ قيم الهوية الحضارية مدخل القيم -

 ؛اإلنسان ومبادئها الكونية(

تمكين المتعلم)ة( من استثمار تعلماته في وضعيات لها داللة وظيفية في مدخل الكفايات؛ حيث يتم التركيز على  -

 ؛هتمام بحاجات المتعلم)ة(إضفاء الفاعلية على الممارسة التعليمية التعلمية، واالحياته ومجتمعه، بحيث يتم 

مدخل التربية على االختيار، والمتمثل في تأهيل المتعلم)ة( الكتساب القدرة على التمييز واتخاذ القرار المتسم  -

 .بالوعي، والتصرف السليم بناء على تفكيره الشخصي وتحليله الخاص
 
  التمركز حول المتعلم)ة("مبدأ" 

علمي، من وفاعال أساسا في النسق التعليمي التللتفكير واالهتمام والعمل، ( محورا تعتبر المقاربة بالكفايات المتعلم)ة

 فإن الممارسة من ثمو .لبناء كفاياتهقدراته ومهاراته واتجاهاته التعلم لتنمية معارفه والوازن في إسهامه خالل 

تعود يجب أن تنطلق من الطفل و البيداغوجية في المدرسة والمضامين والمحتويات المسطرة في برامج اللغة العربية

 .إليه، وتعتبره شريكا أساسا وفاعال حيويا في الوضعيات واألنشطة التعلمية المختلفة
 
 مبدأ "التوظيف اللغوي"  

استعمال اللغة العربية الفصيحة، في التواصل المدرسي اليومي، وفي جميع األنشطة التعليمية  هذا المبدأ يقتضي

 )ة(ح للمتعلم، حتى تتاالمدرسيةالحياة  أنشطةباقي ية التي تقدم باللغة العربية، بما في ذلك لمواد الدراسلالتعلمية 

فرص كافية للتمرس على استبطان النسق الفصيح للغة العربية، واكتساب ملكة التعبير والكالم بسالسة ويسر، 

اعتبارها ا المبدأ، يتم تعلمها وتوظيفها بفاللغة العربية، حسب هذ ومن ثم .والتواصل الوظيفي بلغة عربية سليمة ودالة

 .الحياةللتواصل في هدفا في ذاته، و/أو مادة أداة بالنسبة لمواد دراسية أخرى، وأداة 
 
 "مبدأ "الوحدات 

، ، يستغرق تنفيذ الواحدة منها خمسة أسابيعوحدات تتناول ستة مجاالت دراسية يتضمن برنامج كل سنة دراسية ست

، كل يوميأداء المتعلمين والمتعلمات فيها بش تتبعو األربعة األولى لتقديم التعلمات وبنائها بحيث تخصص األسابيع

تنطلق من وضعيات مالئمة متنوعة أو مهام مركبة مناسبة؛ ثم يخصص األسبوع الخامس  تعلمية عبر أنشطة تعليمية

لمردودية لعمل على معالجتها وتحسين التشخيص صعوبات التعلم واالمتعلقة بحصيلة الوحدة ألنشطة التقويم والدعم 

 .التعلمية بشأنها
 
 "مبدأ "التكامل  

مستوى و مستويين أساسيين هما: مستوى المجال الذي تتمحور حوله مختلف دروس الوحدة؛عبر هذا التكامل يتجلى 

 لغة العربيةادة الم بحيث تتكامل مكونات البناء الهيكلي لحصص مختلف مكونات المادة عبر األسابيع الخمسة للوحدة،

وية، المهارات اللغ من خالل الربط الوثيق بين مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة بطريقة تتآلف فيها

ية مع المواد الدراسوتدعم اكتساب المتعلم)ة( لكل مهارة منها. وذلك باإلضافة إلى مراعاة أهمية تكامل اللغة العربية 

 .األخرى
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 والتصريح" "اإلضمار آمبد  

األولى ويات في المستبشكل ضمني  األسلوبية والتركيبية والصرفية واإلمالئيةتمرير الظواهر مبدأ ال يقتضي هذا

، ات الرابعة والخامسة والسادسة، على أن يتدرج هذا التصريح نفسهمستويفي ال ابه ويتم التصريحوالثانية والثالثة، 

 . لى الترسيخ والتعميقمن التحسيس والتلمس إلى االكتساب ثم إ

  التدرج واالستمرارية"مبدأ" 

 ويتجلى ذلك في تنامي هندسة األنشطة اعتمادا على:  

التدرج في بناء الكفايات: )حسب نوع القدرات من البسيطة إلى المركبة، وحسب المضامين وطبيعة المنهجية  -

 والمستويات الدراسية للتعليم االبتدائي(؛

ديداكتيكيا: من خالل االرتقاء السلس والمتبصر بالممارسة الديداكتيكية، مراعاة لقدرات  التدرج باعتباره تناوال -

 .المتعلمات والمتعلمين وتطور حاجاتهم التربوية

  التركيز على الكيف"مبدأ" 
  ويتم ذلك بالتركيز على ملمح التخرج، وعلى الكفايات المسطرة في البرنامج، وكذا على األولويات تبعا

المتعلمات والمتعلمين في كل مرحلة تعليمية، وتجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية، مع لخصوصيات 

 .الحرص على توفير حد أدنى مشترك بين جميع المتعلمات والمتعلمين

   كتيكياالتنويع البيداغوجي والديد"مبدأ"  

 من خالل:

 ( بيداغوجيا ع، المشروبيداغوجيا اللعب، يداغوجيا بالخطأ، بيداغوجيا الفارقية، البيداغوجيا تنويع البيداغوجيات

 ؛حل المشكالت....(

 أو تقويمها ودعمها؛ هاتنويع الوضعيات التعلمية خالل بناء التعلمات واكتساب 

  ية، القرائ اتمثل الصور، واللوح ووسائط بيداغوجية متنوعة بسيطة ومركبة، حسب الحاجة إليهاأدوات إبداع

 ؛ركن القراءة، ووسائط رقمية، وأدوات عينية، والمشاهد، إلخ...(والجداول، ومجلة القسم، و

 بلي ييسر األداء الديداكتيكي ضمن تخطيط قتوجيهات المتعلقة بنهج طرائق وتقنيات تنشيط متنوعة تناسب باقي ال

 تدبير التعلمات )عمل فردي وجماعي وعمل في مجموعات، وضعيات جلوس متنوعة، تقنيات مختلفة...الخ(؛ 

 ستعانة بمعينات ديداكتيكية متنوعة تسهم في بناء المفاهيم واكتساب المهارات وإنماء الكفايات؛اال 

  باألسباب،  ، وربط للنتائجاستنتاج، وستقراءتطبيق مهارات التفكير االستراتيجي داخل القسم من استقصاء، وا

 وبحث عن حلول ابتكارية.   

  المالءمة وإعطاء معنى للتعلمات"مبدأ" 
؛ فمن المناسب بمكتسباته ةعالقوتكون لها بيسر مع المضامين التي تشكل معنى بالنسبة إليه، فاعل لمتعلم)ة( يتإن ا

لها عالقة بالمتعلم)ة(، من حيث مبناها حوامل ومهمات مركبة، عن طريق اعتماد دالة إذن اعتماد وضعيات 

 )صيغتها( ومضمونها، وذلك من أجل:

 مهمات المركبة تلقائيا حتى ال يكون الحامل عائقا؛جعل التفاعل مع الوضعيات وال 

 المشكلة والمهمات المركبة -جعل التعلم ذا جدوى بالنسبة للمتعلم)ة( ليبذل جهدا في التعامل مع الوضعيات

 المقترحة عليه؛

 جعل المتعلم)ة( يتمثل محيطه المادي واالجتماعي والثقافي وينخرط فيه؛ 

 ومالحظات بنّاءة ومستمّرة ليكون التعلّم ذا جدوى. تزويد المتعلّم)ة( بتغذية راجعة 
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  التقويم والدعم المنتظمين"مبدأ" 
يعتبر اعتماد آلية التقويم والدعم سيرورة مالزمة للعملية التعليمية التعلمية، لضمان التحسين المستمر للمردودية 

يم العدل قتحقيق وتعلمات والمتعلمين، لماوتكييف الممارسة البيداغوجية والديداكتيكية مع حاجات  ،التربوية

، وتكافؤ الفرص. ويشترط في التقويم أن يكون مرتبطا بتغذية راجعة فورية ومستمّرة لكي والمساواة واإلنصاف

 يسهم في تحسين التعلّم وحفز المتعلّم)ة( إلى بذل الجهد للتمّكن من المهارات المطلوبة.

   نسقية اللغة"مبدأ" 
ل ، ألن ذلك التجزيء ما هو إال فصمكونات لغوية مجزأة ومستقلةوليس  نسقا تاما ومنسجماية اللغة العرب تعتبر 

منهجي وتقني مصطنع ألغراض مدرسية محضة، أما اكتساب اللغة فيتم بشكل نسقي ومندمج ومتكامل ال يكون 

صريح تدائية إلى تأجيل التفيه الفصل بين مكوناتها. من هذا المنطلق عمد برنامج اللغة العربية في المدرسة االب

ف بناء ر تعامل المتعلم)ة( مع اللغة بشكل وظيفي وتركيبي يستهدييستبالقواعد اللغوية حتى السنة الرابعة ابتدائي ل

 .اليومية باعتبارها أنساقا لغوية ألن المتعلم)ة( يمارس اللغة في حياته الكفاية اللغوية بشكل شمولي،

   رمامن أجل االستث التوليف"مبدأ" 

، ومتضافر  من أجل تعبئتها وتنسيقها بشكل مندمجها، واكتسابئها تعلمات في فترة بنااليقتضي إيجاد تمفصالت بين 

 .وتوظيفها في حل وضعيات ومهمات مركبة

  تفويض التدريجي للمسؤولية"ال" مبدأ  
شخص رة المستهدفة، بحيث يعتمد التفويض التدريجي للمسؤولية على نمذجة األستاذ)ة( لالستراتيجية أو المهاي

، وما هبصوت مسموع ما يجري في ذهن، واصفا المتعلمات والمتعلمين كيفية إنجاز االستراتيجية المقصودة أمام

بعد ذلك في ممارسة  وايستعمله من عمليات عقلية ويستعين به من معارف ومؤشرات أثناء إنجازها، لينخرط

حو وذلك على ن. في مواقف جديدةها استخدامالمهارة و إتقانق يعزز موجهة، ثم ممارسة مستقلة للوصول إلى تطبي

 ما هو موضح الحقا في سياق الخطوات واالستراتيجيات المتداولة في تدريس القراءة.

 

 بالمقاربة بالكفاياتومجاالتها العامة  هدافاأل.عالقة 0.8

 درسة االبتدائية:األهداف العامة التي ينتظر أن يحققها برنامج اللغة العربية في الم 

د التعامل والتصرف والتواصل والتعبير حسب قواع، وعلى احترام بيئة التعلم وأوقاته علىتدريب المتعلم)ة(  -

 وآداب التواصل، وتكييف خطابه حسب المقام والموقف والظرف والسياق؛الخطاب 

ه، مع يا التي تعرض عليتدريبه على اتخاذ مواقف شخصية والتعبير عن آرائه وتمثالته بحرية حول القضا -

 تبرير ذلك بالحجج والبراهين واالستدالالت المناسبة؛

 ي والكتابي حولها؛هالشفالتعبير تعريفه بالحقوق والواجبات والقواعد العامة وحثه على ا -

 التعلم والتقويم الذاتيين؛على تدريبه على االستقاللية و -

 لمية؛تمكينه من أن يكون صاحب قرار فيما يخّص بيئته التع -

 تنمية اعتزازه باللغة العربية باعتبارها رافدا أساسا من روافد الهوية الوطنية؛ -

 تعزيز شعوره بأنه قادر على النجاح واالنغماس في تجارب جديدة تزيد من مهاراته وتوّسع من مداركه؛ -

واه لغوي في مستتنمية ملكة اإلبداع اللغوي واألدبي لديه من خالل تشجيعه على المطالعة وعلى اإلنتاج ال -

 . العمري والدراسي
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ة في المدرس هامجتمعة الفعل التربوي المؤطر لتعليم اللغة العربية وتعلم ومجاالتها األهداف العامةتوجه هذه 

إلحاطة بالجوانب المعرفية والمهارية والقيمية، وفق نظرة روم ااالبتدائية وفق منظور المقاربة بالكفايات، التي ت

 .وإنماء الكفايات والمواقف والقيم ي مراعاة التوازن بين بناء المعارف والمهاراتشمولية تستدع

 يستهدف برنامج اللغة العربية تمكين المتعلمات والمتعلمين من رصيد معجمي وظيفي ومن أساليب المعارف مجال :

 ية المبرمجة التي تخدموظواهر لغوية ومن معلومات علمية واجتماعية وثقافية وغيرها مرتبطة بالمجاالت الدراس

 نماء كفاية المتعلم)ة(؛

 حركية - : يستهدف البرنامج تدريب المتعلم)ة( على مهارات لغوية ومهارات ذهنية ومهارات حسالمهارات مجال ،

كتساب الكفايات عموما والكفايات اللغوية خصوصا. الزمة الوغيرها من المهارات واالستراتيجيات التعلمية ال

التواصلية/اللغوية التي يتطلبها امتالك وتوظيف اللغة العربية في الحياة المدرسية والحياة المهارات القدرات وومن 

حسب التقويم والتمكن من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتعليق والتلخيص والتعبير وذلك مثل االجتماعية، 

والبرهنة واتخاذ موقف شخصي، وغيرها من الموقف والمقام التواصلي والقراءة المعبرة والحوار والحجاج 

 القدرات والمهارات المساهمة في اكتساب اللغة ونماء الكفاية اللغوية عموما.

 أما بالنسبة لالستراتيجيات التعلمية فيمكن الحديث عن ضرورة تدريب المتعلم)ة( على:  

 بناء اسراتيجيته ومنهجيته لفهم المسموع والمرئي والمكتوب؛ -

 المشكلة التي يواجهها في المدرسة وفي الحياة العامة؛ -ة لحل الوضعيات جيبناء منه -

بناء منهجية للتقويم الذاتي والتحقق من مدى مطابقة منتوجه للمواصفات والمعايير والمؤشرات والشروط المطلوبة  -

 منه؛

 .ضوء نتائج التقويم والتحقق فيه بناء منهجية لتعديل منتوجه وتطوير -

 اهتم البرنامج من خالل المجاالت المحددة لمضامين الوحدات الدراسية للسنة الدراسية ومن اقفالقيم والمو مجال :

خالل التوجيهات التربوية المؤطرة للممارسة البيداغوجية والمقاربات الديداكتيكية لمختلف مكونات مادة اللغة العربية 

لمواقف واالتجاهات اإليجابية الموجهة للفرد بتوجيه النظر إلى ضرورة جعل محتويات البرنامج حاملة للقيم وا

والمجتمع على حد سواء، ولذلك تم الحرص على أن تحترم النصوص واألنشطة والصور والرسوم وغيرها 

االختيارات والتوجهات التربوية األساس للمنهاج المغربي، وأن تتمثل وتروج وترسخ لدى المتعلم)ة( )القيم اإلسالمية 

ة(، وأن تدربه على تبني مواقف واتجاهات مناسبة أثناء التعبير والتواصل وأثناء التفاعل مع والوطنية واإلنساني

 اآلخرين وأثناء التعامل مع الوضعيات المختلفة. وبذلك يتحقق مبدأ وظيفية اللغة في حياة الفرد والمجتمع. 
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 ئيفي التعليم االبتداها . بناء الكفاية اللغوية وتطوير5.0

 مهارات الشفهية. تنمية ال0.5.0

 ي:أتويتجلى ذلك من خالل ما يمهارات الشفهية، أولى البرنامج الحالي للغة العربية اهتماما خاصا بال

 ي:هالوضع االعتباري للشف -0.0.5.0

اع الستمل، مما يقتضي إيالء األهمية الالزمة هييبتدئ اكتساب اللغة في السياق الطبيعي من االستعمال الشف -

، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعلم اللغة. وبناء على ذلك تحظى الممارسة باللغة العربية الفصيحة والتحدث

 ية في المدرسة االبتدائية بنصيب وافر من زمن التعليم والتعلم؛هالشف

لى مستوى تقال عباعتباره هدفا في حد ذاته ومكونا مس )استماعا وتحدثا(  يهيتطلب األمر االهتمام بالتواصل الشف -

الحصص والمواضيع المدروسة والتدبير الديداكتيكي المتبع في تدريسه؛ كما يجب االهتمام به أيضا لكونه، من 

جهة، أداة لغوية تخدم تعليم وتعلم مختلف مكونات مادة اللغة العربية، وباعتباره، من جهة أخرى، قدرة مستعرضة 

سية األخرى؛ إذ من خالله يتم التواصل بين المدرس)ة( والمتعلمين تستثمر في تعليم وتعلم أغلب المواد الدرا

مواد، والمهارات المختلفة في تلك ال والقيم فيما بينهم أيضا الكتساب المعارف والمفاهيمالتواصل والمتعلمات، و

 ية.هم بدورها في إنماء القدرات والمهارات الشفهالتي تس

 :ع والتحدثاالستمااإلطار المنهجي لتعليم  -8.0.5.0

 ي: )معارف، مهارات، قيم ومواقف(؛هضرورة تنويع الجوانب المرتبطة بالشف 

  ي حول موضوع معين، والتمييز أيضا بين قراءة هالشفالتعبيرأهمية التمييز بين قراءة وفهم المكتوب وبين

عبر، ، يحكي، يتوظيف أصناف األفعال الكالمية )يقدم نفسه أو غيرهبين ، وهاأنواع النصوص القرائية وفهم

أساليب اإلنتاج اللغوي الخاصة بأنواع يعتذر، ينهى، ينصح، يطلب، يناقش اآلخر، يعلل، يعترض...( أو 

 )اإلخبار، الوصف، التوجيه، السرد، التفسير، الحجاج(؛ الخطاب المستهدف

 االستماع كون مي بتدابير تنظيمية وديداكتيكية خاصة )من خالل تمييز منهجية تعليم هتخصيص التواصل الشف

 (؛لتعليم اللغة عن منهجيات المكونات األخرى والتحدث

  لتواصل االمستعملة في ستراتيجيات االمنهجيات والتقنيات والاالهتمام بتدريب المتعلمات والمتعلمين على

، الخطاب وأنماطهوتغيير أشكال  االستماعية، من خالل التدريب على هي: )منهجية فهم الوضعية الشفهالشف

امل ي وإكساب المتعلم)ة( االستقاللية )تدريجيا( في التعهتنويع منهجيات االستثمار البيداغوجي للتواصل الشفو

 ية(؛همع الوضعيات الشف

 يري سردي أو تفس إخباري أو وصفي أو توجيهي، أوعلى تقنيات إنتاج نصوص ذات طابع المتعلم)ة(  تدريب

 أو حجاجي، وفق مواصفات وشروط معينة؛

  ي والتحقق من مطابقته للمواصفات والشروط المطلوبة؛هبه على التقويم الذاتي إلنتاجه الشفتدري 

  .تدريبه على منهجيات تطوير إنتاجه انطالقا من نتائج التقويم والتشخيص الذاتي أو التبادلي 
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 هارات القرائيةمتنمية ال .0.58.

 

 أهمية القراءة. 0.8.5.0

وفهم معانيها. وتتجلى مهاراتها في  (جمللرموز المكتوبة )الكلمات والقراءة اتشمل ، مركبةعملية تفكير  القراءة

المادة ثمار استوالتذوق، واالستمتاع، والتحليل، و ،واالستنتاجفهم المعاني الصريحة والمعاني الضمنية للمقروء، 

 .المقروءة، وإبداء الرأي فيها

 تشكل:ها ، وذلك من منطلق أنة اإلنسانفي حيا يكتسي تعليم القراءة وتعلمها أهمية كبرى

 .التي يتطلبها مجتمع المعرفة العلوم والمعارفللتعلم وتحصيل مختلف  امفتاح -

 العربية.ة اللغاللغة العربية والمواد العلمية واالجتماعية والفنية التي يتم تدريسها ب لتحسين تعلم امفتاح -

 .لألطفالليمي تعالمستقبل النوعية للنجاح الدراسي وتحديد  اأساس -

 

 :القراءة وتعلمهااإلطار المنهجي لتعليم . 8.8.5.0

مفهوما يركز على مكونات محددة ، يعتمد التعليم المبكر للقراءةاتجاه عام في مجال خيرة في السنوات األظهر 

ية قدرتهم متنلتمكين المتعلمات والمتعلمين من األولى، مستويات في المقاربات لمنهجية تدريسها على ، ولقراءةل

 :هيمكونات ال ذه، وهبكيفية فعالة على القراءة

  :يتمثل في تمكن المتعلم)ة( من تعرف وحدات األصوات يشكل الوعي الصوتي تمهيدا للقراءة، والوعي الصوتي

بها، واستعمالها في كلمات منطوقة، والوعي بأن كل كلمة منطوقة تتركب لعب اللغوية المسموعة، وتمييزها، وال

 ةتتوافق األبحاث التربوية على تأكيد أهميوات صوتية صغرى مفردة، وليست وحدة صوتية واحدة. من وحد

 في تيسير تعلم القراءة لتالفي التعثر فيها الحقا. الوعي الصوتي

 لمسموع ا الصوتبين  الربط تمكن المتعلم)ة( من يتجلى في(: المبدأ األلفبائي) الربط بين الصوت والحرف

 .المقاطع والكلماتوقراءة تهجي ال، تساعده على وترسيخ ذلك ليصبح آلية لديه والحرف المكتوب

  وبإيقاع  مناسبةبدقة وسرعة بطالقة: تتحدد في تمكن المتعلم)ة( من قراءة المقاطع والكلمات والنصوص القراءة

 صوتي معبر عن معاني المقروء.

  فهم  فيمن المفردات واستعمالها د معجمي رصياكتساب المفردات: تتمثل في تمكن المتعلم)ة( من اكتساب

 المسموع والمقروء، وفي التعبير الشفهي والكتابي.

  ،واستخراج معانيها الصريحة والضمنية.الفهم: يتجلى في تمكن المتعلم)ة( من مهارات فهم النصوص المقروءة 

وذلك  ؛وآليات لتعليمه وتعلمه تتفاعل هذه المكونات مجتمعة في تنمية مهارات القراءة. ولكل مكون منها مفهوم

 . البتدائيا في السنوات األولى من التعليم ما سيتم توضيحه الحقا ضمن مكونات التعليم المبكر للقراءةعلى نحو 
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 تنمية المهارات الكتابية .0.55.

بات يده بالمكتسالكتابية، من حيث تزو هتعمل كل مكونات اللغة العربية على تطوير قدرات المتعلم)ة( ومؤهالت

الكتابي سواء خالل التدرب على المهارات الكتابية أو إنجاز أنشطة وتمارين وتطبيقات كتابية مناسبة لتعبير الالزمة ل

 .أو من خالل إنجاز أنشطة التعبير الكتابي واإلنشاء، للقدرات التعبيرية واللغوية والمهارية للمستوى الدراسي

، لتمكين ائييم االبتدلسلك األول من التعمنذ الالكتابي لتعبير االهتمام المبكر با لكتابيةات اتتطلب تنمية المهار

درس)ة( فالم ؛المستهدفنص المتعلم)ة( من إنتاج كلمات وجمل وفقرات قصيرة، مناسبة للمجال المضموني ولنوع ال

شكل حصة من حصص الكتابة(، بعلى هذا النوع من اإلنتاج )أثناء لمتعلمات والمتعلمين مطالب بالتدريب المتنامي ل

يراعي قدراتهم وحصيلتهم اللغوية المكتسبة، وهو ما يستدعي اعتماد مبدأي التبسيط والتدرج، تماشيا مع ما يتطلبه 

 .تحقيق األهداف التعلمية المسطرة

تمرينه على  لتدريب المتعلم)ة( بالتدريج على المهارات الكتابية المختلفة، من خالإلى يهدف برنامج اللغة العربية 

 نوعين من الكتابة:

 .والنقل واإلمالء والتطبيقات الكتابية الخط -

 .التعبير الكتابي -
 

 النصوص والسياقات الدالةأنواع  تعلم اللغة باعتماد .5.5.0

 تعلم اللغة باعتماد أنواع النصوص -0.5.5.0

 ،الوصفي، واإلخبارينص السردي، ولا :المتداولة، وهي النثرية النصوصأنواع أساسية من سة خمتم اعتماد 

في كل سنوات  هذه النصوص تقرر تداولقد و. واألناشيد الشعريكما تم اعتماد النص  لحجاجي،والتوجيهي، وا

وتفعيلها ها وتناولالتعليم االبتدائي بتفاوت وانتظام حسب نوعها وتدرج تقديمها خالل الوحدات والسنوات الدراسية، 

ليب والبنيات اللغوية المقررة بشكل مضمر وضمني على مدى السنوات األولى والثانية من خالل استخدام األسا

 ثم بشكل صريح ومقعَّد على مدى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي. ،والثالثة ابتدائي

 دراسية(  مجاالت)سياقات دالة تعلم اللغة في  -8.5.5.0

مجاالت لكل سنة دراسية باعتبارها سياقات معرفية وتواصلية واجتماعية تصرف من خاللها  ةد ستاماعتتم 

قا من عالقته انطال. وذلك المكتسبات والتعلمات اللغوية، بشكل يحقق مبدأ وظيفية اللغة في الحياة العامة للمتعلم)ة(

حياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واستحضارا لمستجدات ال، بذاته وباآلخر وبمحيطه القريب والبعيد

والتكنولوجية وغيرها؛ وبذلك ترقى هذه المجاالت من محتويات معرفية جافة وخارجة عن حاجات المتعلم)ة( 

علما بأن  .باعتباره مركز العملية التعليمية التعلمية إلى مجاالت حياتية وتواصلية دالة بالنسبة إليههتماماته وا

وقد تم تنظيم هذه المجاالت المضمونية تلّخص أفكارا كبرى وعاّمة. ة تتناول مفاهيم إنسانية المجاالت المعتمد

لي واالجتماعي للمتعلم)ة( وحسب االمتداد المجا الوجدانيالنمو الذهني وتبعا لعالقتها بكل سنة دراسية ها في وترتيب

ني توى العالمي والكوني باعتباره االمتداد اإلنساإلى المس )ة(من البيت باعتباره المؤسسة المجتمعية األولى للمتعلم

 المستهدف في آخر المطاف، مرورا بالمحيط المدرسي والمحيط المحلي فاإلقليمي والجهوي والوطني. 

 

 نصنوع ال      

  

   

 السنوات    

 النص النصوص النثرية

 الشعري 
 نصال

 السردي 
 نصال

 اإلخباري 
 نصال

 الوصفي

 نصال
 التوجيهي

  نصال

 الحجاجي

 .ونصوص شعرية (،وتوجيهية سردية وإخبارية ووصفية نثرية )نصوص  5، 8، 0

 ونصوص شعرية. ، وحجاجية(،سردية وإخبارية ووصفية  وتوجيهيةنثرية )نصوص  5، 1، 5
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 نوع النص           

 المجال

نص ال ةالنصوص النثري

 *الشعري 
النص 

 السردي

النص 

 اإلخباري

 النص

 الوصفي

النص 

 التوجيهي

النص 

 اجيلحجا

ى
ول
أل
ة ا
سن
ال

 

 +    + + األسرة

 +    + + المدرسة

 +  +  + + الهندام والنظافة

 +   +  + الحي / الدوار

 +  + +  + البيئة الطبيعية

 +   +  + اللعب والمرح

ية
ان
لث
ة ا
سن
ال

 

 +    + + العائلة

 +  +  + + الحياة المدرسية

 +  +  + + التغذية والصحة

 +   + + + / المدينةالقرية 

 +   + + + عالم الحيوان

 +   + + + الحفالت واألعياد

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

 

 +   + + + عالم األصدقاء

 +   + + + الحياة التعاونية

 +   + + + من األخطار الوقاية

 +   + + + الحرف والمهن

 +  + + + + الماء والحياة

 +   + + + الرحالت واألسفار

ا
عة
راب
 ال
نة
س
ل

 

 +      الحضارة المغربية

 +      الحياة الثقافية والفنية

 +      هوايات

 +      الفالحة والصناعة والتجارة

 +      الغابة

 +      السياحة

سة
ام
خ
 ال
نة
س
ال

 

 +      مغاربة العالم

 +      الواجبات والحقوق

 +      األلعاب والرياضة

 +      االختراعاتاالبتكارات و

 +      عالم البحار والفضاء

 +      وسائل االتصال والتواصل

سة
اد
س
 ال
نة
س
ال

 

 +      المواطنة والسلوك المدني

 +      إبداعات وفنون

 +      العلم والتكنولوجيا

 +      الطاقة في حياتنا 

 +      تحديات العالم المعاصر

 +      مدني المواطنة والسلوك ال
المختلفة. لمستوياتاالوحدات الدراسية في  ةواكبمل (ةالنشيد في السنتين األولى والثاني)النص الشعري تم إدراج   *  

  

 :- في برنامج كل سنة دراسيةن أو أكثر من أنواع النصوص الغالبة تشير نصوص الكفايات السنوية إلى نوعي. 

 .وحدة دراسية أو وحدتين ثم يستهدف بعد ذلك باالستثمار في وحدات أخرى بالتعلم فينصوص يُستهدف كل نوع من ال -

ا يتم توظيفها واستثمارهنصوص في برنامج السنة السادسة فإن باقي أنواع الية لحجاجللنصوص ارغم الطابع الغالب  -

 .تعليم االبتدائيالمنشودة في الودعمها على مدار السنة لتحقيق الكفاية النهائية 
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 وأهداف تعلمها  كفايات مادة اللغة العربية  - 5.0

 الكفايات المستهدفة. 0.5.0
 الكفاية السنة

 السنة

 ولىاأل

و قادرا على إنجاز مهمات مركبة و/أ ،يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي -

 وصهم نصوف ،كلمة( 52لي اة )حومسموع وصنص من خالل فهمدالة حل وضعيات مشكلة 

 ةبسيطو ةقصيروكتابية  كلمة( 01)حوالي  ةشفهي وصنصوإنتاج ، كلمة( 32لي ا)حو ةمقروء

 يدهبتوظيف رصوذلك ، والتوجيه اإلخبار والوصفالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمات(  02)حوالي 

 ، وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.  والقيمي المعرفي والمعجمي

السنة 

 الثانية

/أو قادرا على إنجاز مهمات مركبة و ،من التعليم االبتدائي الثانيةيكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة  -

وفهم نصوص  كلمة(، 52نصوص مسموعة )حوالي  من خالل فهمدالة حل وضعيات مشكلة 

 ةبسيطو ةقصيركلمة( وكتابية  01نصوص شفهية )حوالي وإنتاج كلمة(،  12مقروءة )حوالي 

 دهبتوظيف رصيوذلك ، والتوجيه اإلخبار والوصفالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمة(  02)حوالي 

 ، وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.  المعرفي والمعجمي والقيمي

السنة 

 الثالثة

/أو قادرا على إنجاز مهمات مركبة و ،من التعليم االبتدائي الثالثةيكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة  -

وفهم نصوص  كلمة(، 82نصوص مسموعة )حوالي  من خالل فهمدالة ل وضعيات مشكلة ح

 ةبسيطو ةقصيركلمة( وكتابية  31نصوص شفهية )حوالي وإنتاج كلمة(،  72مقروءة )حوالي 

 دهبتوظيف رصيوذلك ، والتوجيه اإلخبار والوصفالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمة(  32)حوالي 

 وما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة مستضمرة.   ،المعرفي والمعجمي والقيمي

السنة 

 الرابعة

/أو قادرا على إنجاز مهمات مركبة و ،من التعليم االبتدائي الرابعةيكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة  -

وفهم نصوص  كلمة(، 022نصوص مسموعة )حوالي  من خالل فهمدالة حل وضعيات مشكلة 

 ةبسيطو ةقصيركلمة( وكتابية  12نصوص شفهية )حوالي إنتاج وكلمة(،  92مقروءة )حوالي 

ظيف بتووذلك ، والتوجيه والحجاج اإلخبار والوصفالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمة(  51)حوالي 

 .  صريحةوما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة المعرفي والمعجمي والقيمي، 

السنة 

 الخامسة

قادرا على إنجاز مهمات مركبة  ،من التعليم االبتدائي خامسةلايكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة  -

وفهم نصوص  كلمة(، 002نصوص مسموعة )حوالي  من خالل فهمدالة و/أو حل وضعيات مشكلة 

 ةبسيطو ةقصيركلمة( وكتابية  52نصوص شفهية )حوالي وإنتاج كلمة(،  022مقروءة )حوالي 

ف بتوظيوذلك ، والتوجيه والحجاج خبار والوصفاإلالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمة(  11)حوالي 

 .  صريحةوما اكتسبه من بنيات لغوية بطريقة المعرفي والمعجمي والقيمي، 

السنة 

 السادسة

ة قادرا على إنجاز مهمات مركب ،من التعليم االبتدائي السادسةيكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة  -

وفهم نصوص  كلمة(، 052نصوص مسموعة )حوالي  من خالل فهمدالة و/أو حل وضعيات مشكلة 

 ةبسيطو ةقصيركلمة( وكتابية  72نصوص شفهية )حوالي وإنتاج كلمة(،  002مقروءة )حوالي 

يف بتوظوذلك ، والتوجيه والحجاج اإلخبار والوصفالسرد وطابع  ايغلب عليهكلمة(  51)حوالي 

 .  صريحةبطريقة وما اكتسبه من بنيات لغوية المعرفي والمعجمي والقيمي، 
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   السنوات الدراسيةحسب تعلم اللغة العربية ل العامة هدافاأل. 8.5.0
 األهداف  السنة

 السنة

 ولىاأل

 قادرا على أن:يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي، 

ن ألف متتأو توجيهية يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة لمرحلة نموه،  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04حوالي 

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجالمروج في اللغوي بالرصيد و

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هحاجات، ترتبط موضوعاتها باهتماماته وكلمة 51مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛ المروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و

ركب من تت أو توجيهية يقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية -

المالئمة لمرحلة نموه،  تواصليةال هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04حوالي 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛المروج في اللغوي بالرصيد و

يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هحاجاتترتبط موضوعاته باهتماماته و اتكلم 54مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برمامج اللغة العربية.المروج في اللغوي بالرصيد حلة نموه، والمالئمة لمر

السنة 

 الثانية

 قادرا على أن:من التعليم االبتدائي، لثانية يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة ا

ن تتألف م أو توجيهية يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية -

المالئمة لمرحلة نموه،  التواصلية هحاجاتعاتها باهتماماته وكلمة، ترتبط موضو 04حوالي 

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجالمروج في اللغوي بالرصيد و

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هجاتحاكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 51مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛ المروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و

ركب من تتأو توجيهية يقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة لمرحلة نموه،  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 14حوالي 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛المروج في اللغوي الرصيد بو

يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاته باهتماماته و 54مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برنامج اللغة العربية.في  المروجاللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و

السنة 

 لثةالثا

 قادرا على أن:من التعليم االبتدائي، لثالثة يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة ا

ن تتألف مأو توجيهية يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة لمرحلة نموه،  يةالتواصل هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04حوالي 

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجالمروج في اللغوي بالرصيد و

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 01مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛ المروج في اللغوي بالرصيد موه، والمالئمة لمرحلة ن

ركب من تت أو توجيهية يقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية -

المالئمة لمرحلة نموه،  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04حوالي 

 رنامج اللغة العربية؛مجاالت بالمروج في اللغوي بالرصيد و

يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاته باهتماماته و 04مركبة من حوالي أو توجيهية 

 مجاالت برنامج اللغة العربية.المروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و
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السنة 

 رابعةال

 قادرا على أن:من التعليم االبتدائي، لرابعة يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة ا

 544يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية تتألف من حوالي  -

د بالرصيالمالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجلمروج في االلغوي 

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 14مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 ة؛ جاالت برنامج اللغة العربيمالمروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية

ة أو توجيهية أو حجاجييقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية  -

لة المالئمة لمرح التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 94تتركب من حوالي 

 مجاالت برنامج اللغة العربية؛المروج في اللغوي بالرصيد نموه، و

عبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية ي -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاته باهتماماته و 01مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 ة.مجاالت برنامج اللغة العربيالمروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية

السنة 

 مسةخاال

 قادرا على أن:من التعليم االبتدائي، لخامسة يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة ا

أو توجيهية أو حجاجية يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 554تتألف من حوالي 

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجالمروج في اللغوي  بالرصيدلمرحلة نموه، و

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 ة؛ مجاالت برنامج اللغة العربيمروج في الاللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية

 ةأو توجيهية أو حجاجي يقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية -

المالئمة  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 544تتركب من حوالي 

 العربية؛مجاالت برنامج اللغة المروج في اللغوي بالرصيد لمرحلة نموه، و

يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاته باهتماماته و 11مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 ة.مجاالت برنامج اللغة العربيالمروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية

السنة 

 سادسةال

 قادرا على أن:من التعليم االبتدائي، لسادسة يكون المتعلم)ة(، في نهاية السنة ا

أو توجيهية أو حجاجية يفهم ما يسمعه من جمل ونصوص قصيرة سردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 504تتألف من حوالي 

 اللغة العربية؛  مجاالت برنامجالمروج في اللغوي بالرصيد ، ولمرحلة نموه

يعبر شفهيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره من خالل نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 04مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 ة؛ مجاالت برنامج اللغة العربيالمروج في اللغوي  بالرصيدالمالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية

ة أو توجيهية أو حجاجييقرأ ويفهم جمال ونصوصا قصيرة حوارية وسردية وإخبارية ووصفية  -

المالئمة  التواصلية هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاتها باهتماماته و 554تتركب من حوالي 

 امج اللغة العربية؛مجاالت برنالمروج في اللغوي بالرصيد لمرحلة نموه، و

يعبر كتابيا عن مشاهداته ومشاعره وأفكاره باستعمال نصوص سردية أو إخبارية أو وصفية  -

 هحاجاتكلمة، ترتبط موضوعاته باهتماماته و 01مركبة من حوالي أو توجيهية أو حجاجية 

 لعربية.امجاالت برنامج اللغة المروج في اللغوي بالرصيد المالئمة لمرحلة نموه، و التواصلية
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 لتعليم االبتدائي في االكفايات أبعاد اللغة العربية في إنماء . إسهام 1.0

 ما يتطلع إليه تعليم وتعلم اللغة العربية بالتعليم االبتدائي األبعاد

 االستراتيجية

 استعمال اللغة العربية ألجل: 

  ي؛)ة( الدراسلخبرات المناسبة لمستوى المتعلمبعض االمعارف والتزود ببعض تحصيل 

 اكتساب بعض القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية في حدود مستوى المتعلم)ة( الدراسي؛ 

 .التفتح على المحيط الطبيعي واالجتماعي وما تزخر به الحياة العامة من عمل ونشاط وإبداع 

 التواصلية

 التواصل عن طريق اللغة العربية قراءة وكتابة وتعبيرا؛ 

 بالنسق العربي الفصيح؛ي هالتعبير الشف 

 استعمال رصيد وظيفي فصيح، يرتبط بحياة المتعلم)ة(، ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت البرنامج؛ 

  الحروف العربية، وقراءتها ضمن كلمات وجمل ونصوص بسيطة؛رسم التقاط 

 الرسم الخطي للحروف العربية مجردة وضمن كلمات وجمل وفقرات قصيرة؛ 

 تحصيل بعض المعارف والخبرات المناسبة لمستوى المتعلم)ة( استعمال اللغة العربية ل

 الدراسي؛

  استعمال اللغة العربية إلدراك بعض القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية في حدود مستوى

 المتعلم)ة( الدراسي، لتتأصل في كيانه وشخصيته؛

 غوية في األنشطة الل التمكن من عدد من القواعد اللغوية، والقدرة على استعمالها بشكل صحيح

 المنطوقة والمكتوبة وفي التواصل السليم مع الغير.

 المنهجية

  استضمار البنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية واإلمالئية للغة العربية، في حدود مستوى

 المتعلم)ة( الدراسي، وعمره الزمني والعقلي؛

 قراءة وفهم واستثمار المقروء على مستويات عدة؛ 

 ب المجال اللغوي والتمييز والموازنة بين مستوياته، لتنمية القدرة على الحكم المنطقي؛استيعا 

 التساؤل واستخدام الفكر في تتبع المشاهد ومالحظتها، والمقارنة واالستنتاج واالستدالل؛ 

 المالحظة والمقارنة والحكم، والتعبير عن وسائل العمل الجديدة؛ 

 لمي، االجتماعي،... إلخ؛تمييز أصناف الخطاب؛ األدبي، الع 

  تنظيم العمل وضبط الوقت من خالل اإلنجازات الكتابية والبحوث الخارجية التي يتكلف

 المتعلم)ة( بإنجازها، واالعتياد على ممارستها.

 الثقافية

 استعمال رصيد وظيفي فصيح، يرتبط بحياة المتعلم)ة(، ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت البرنامج؛ 

 لعربية لتحصيل بعض المعارف والتزود ببعض الخبرات المناسبة لمستوى استعمال اللغة ا

 المتعلم)ة( الدراسي؛

  استعمال اللغة العربية إلدراك بعض القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية في حدود مستوى

 المتعلم)ة( الدراسي، لتتأصل في كيانه وشخصيته؛

  ؛أساسية في عملية االندماج االجتماعياستيعاب النسق اللغوي الفصيح الذي يعتبر وسيلة 

 يا وكتابيا في مواضيع متنوعة، ترتبط بالواقع وتلبي الحاجات؛هالتعبير بواسطة اللغة شف 

 التعرف من خالل اللغة على القيم اإلسالمية والوطنية واإلنسانية، لتمثلها في السلوك. 

 وراته من خالل اللغة.التفتح على العالم التكنولوجي، وتمثله وفهم تط  التكنولوجية
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  الدراسية للتعليم االبتدائيعبر المستويات  المهارات اللغوية. أهداف تنمية 5. 0
 

رة
ها

لم
ا

 

 التعلمية األهداف
 المستويات

السنة 
1 

السنة 
2 

 ةالسن

 3 

السنة 
4 

السنة 
5 

 السنة

6 

ع
ما

ست
ال
ا

 

     × × ليما.ساللغة العربية سمعا وينطقها نطقا أصوات ميز المتعلم)ة( ي -

     × × يميز صوتا معينا في مواقع مختلفة من الكلمة. -

     × × .والمقاطع والكلمات في الجمل المسموعةيميز األصوات  -

     × × كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/مسجعة(.يميز  -

 × × × × × × يفهم كالم محاوره في مواقف تواصلية مالئمة لمستواه. -

 × × × × × × ة.المسموع وصفهم المعنى العام للنصي -

 × × × × × × ة.المسموع وصللنصاني الفرعية فهم المعي -

 × × × × × × ة.المسموع وصللنصاني الضمنية فهم المعي -

 × × × × × ×  .يعيد ما سمعه بطريقته الخاصة -

 × × × × × × حدد الفكرة العامة في النصوص التي يستمع إليها.ي -

 × × × × × × .تجاربه ومعلوماته السابقةبيربط ما يستمع إليه  -

يميز عناصر القصة التي يسمعها من شخصيات وأحداث  -

 وزمان ومكان وعقدة وحل.
× × × × × × 

ث
حد

لت
ا

 

     × × يجزئ الكلمات المسموعة إلى أصوات ومقاطع صوتية.   -

     × ×   .لتركيب كلماتصوات والمقاطع يدمج األ -

     × × .جديدة ألصوات والمقاطع إلنتاج كلماتيتالعب با -

     × × دة.جديأو يغير مقطعا في كلمة لينتج كلمة يضيف أو يحذف  -

     × × ينتج كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/مسجعة(. -

     × × .يقدم نفسه أو أحد زمالئه -

 × × × × × × حة وميسرة. يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصي -

بجمل  يحاور ويعبر شفهيا عن أفكاره ومشاعره وحاجاته -

 البرنامج وباهتمامات األطفال.بترتبط  بسيطة
× × × ×   

 × × × × × × .يتواصل بطريقة مالئمة حسب سياقات تواصلية مختلفة -

 × × × × × × وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة.يطلب معلومات  -

ي آداب التواصل المتعلقة باإلنصات والتحدث في مواقف يراع -

 التحاور والنقاش.
× × × × × × 

 × × × × × × .يحكي عن أعماله اليومية -

 × × × × × ×  .يعبر عن موقفه من خطاب موجه له أو لغيره -

 × × × × × × لعادية. يعبر عن أفكاره في وضعيات من الحياة ا -

 × × × × × × عره.يصف شفهيا مشاهداته ومشا -

 × × × × × × .شفهيا ما يسمعه من أفكار ومعلوماتيناقش  -

 × × × × × × قصة بالترتيب.حكاية أو يعيد سرد أحداث  -

ا في حدود ممعجمي وظيفي  صيدر استعماليتواصل شفهيا ب -

 .يسمح به نموه العقلي ومستواه الدراسي
× × × × × × 
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ة 
ء
را

لق
ا

 

     × × المكتوبة إلى أصوات منطوقة ترجم الحروف والحركاتي -

     × × ونطقها في مواقع مختلفة من الكلمات. يميز أشكال الحروف -

 الحروف مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة، يقرأ -

  .وكلمات(مقاطع ضمن معجم ثابت )
× ×     

     × × وكلمات وجمال وفقرات مالئمة لمستواه.مقاطع بطالقة يقرأ  -

 × × × ×   بطالقة نصوصا متنوعة مالئمة لمستواه.يقرأ  -

 × × × × × × .المات الترقيمراعيا النطق السليم وعمقصيرة  انصوص يقرأ -

 × × × × × × بطالقة. يقرأ الكلمات البصرية -

 × × × × × × م استراتيجية شبكة المفردات. ايثري رصيده المعجمي باستخد -

 × × × × × × م استراتيجية خريطة الكلمة. اباستخد يثري رصيده المعجمي -

 × × × × × × م استراتيجية االشتقاق.ايثري رصيده المعجمي باستخد -

 × × × × × × .يستخرج معلومات صريحة من نص مقروء -

 × × × × × × .يستخرج معلومات ضمنية من نص مقروء -

 × × × × × × التي يقرؤها.يحّدد الفكرة الرئيسة في النصوص  -

 × × × × × × يحدد ترتيب األفكار في النصوص. -

 × × × × × × ستخدما معلوماته السابقة وتجاربه.  نصوص ميميز أنواع ال -

 × × × × × × ما قبل القراءة لتوقع مضمون المقروء.يستعمل استراتيجيات  -

 × × × × × × مرحلة القراءة لفهم المقروء.يستعمل استراتيجيات  -

 × × × × × × ما بعد القراءة الستثمار المقروء.عمل استراتيجيات يست -

 × × × ×   المقروء ويحدد عناصره.يحلل  -

 × × × × × × رؤه.يقرأيه فيما يبدي  -

بة
تا

لك
ا

 

      × يرسم الحروف في الهواء على غرار نموذج توضيحي. -

      × يشكل الحروف بالعجين أو الرمل أو القطاني تمهيدا للكتابة. -

     × × ه.ومقاييسالخط ينقل الحروف نقال سليما مطبقا قواعد  -

 × × × × × × مقاييس الخط.ينقل كلمات وجمال ونصوصا قصيرة مطبقا  -

 × × × × × × .كلمات وجمل ونصوص قصيرةمن  يكتب ما يملى عليه -

 × × × × × × .عن مشهد أو حدث أو قولأو مركبا كتب تعليقا بسيطا ي -

 × × × × ×  .نماذج مقدمةانطالقا من تب رسائل قصيرة ودعوات يك -

باإلكمال وفقرات قصيرة مل تركيب جينجز أنشطة كتابية ل -

  .والوصل والترتيب واالستبدال والتحويل
× ×     

 × × × × × × من اختياره. موضوعيعبر كتابة بجمل بسيطة عن  -

من  واهتماماته يعبر كتابة بجمل بسيطة عن مشاهداته ومشاعره -

 .والمستقلة خالل الكتابة التفاعلية
× × × × × × 

    × ×  تنقيح كتاباتهيم الذاتي لوالتقبطاقة يستخدم  -

 

  ين األهداف بفي ارتباط تام وذلك وتوجيه التعلمات وتقويمها، اللغوية تصاغ أهداف تعلمية دقيقة ألجرأة المهارات

 .هوموضوعات عناصر البرنامج الدراسيو
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   . التنظيم البيداغوجي العام لبرنامج مادة اللغة العربية5.0

أسبوعا للدراسة الفعلية، تنتظم عبر ست وحدات دراسية  35تصريف البرنامج السنوي للغة العربية على مدى يتم 

قديم تموزعة بالتساوي على أسدوسي السنة الدراسية؛ وتضم كل وحدة دراسية خمسة أسابيع، تخصص أربعة منها ل

، المبكر والتدخل ويخصص خامسها إلجراءات التقويم والدعموبنائها وتقويمها تقويما تكوينيا هادفا، تعلمات جديدة 

أما األسابيع األخرى المكملة للبرنامج السنوي فهي األسبوع األول المخصص للتقويم التشخيصي والدعم االستدراكي 

في نهاية األسدوس األول واألسبوع الثالث والثالثون المخصص واألسبوع السابع عشر المخصص للدعم المرحلي 

 للدعم المرحلي لألسدوس الثاني، أما األسبوع الرابع والثالثون فيبقى إلنجاز إجراءات آخر السنة الدراسية.

شرين ععلى مدى أربعة وؤها وتقويمها تقويما تكوينيا وهكذا يتم إرساء التعلمات والمكتسبات اللغوية الجديدة وبنا

خالل ستة أسابيع متفرقة؛ ويخصص األسبوعان السابع وإتمام عمليات التدخل المبكر أسبوعا، ويتم تقويمها ودعمها 

عشر والثالث والثالثون إلجراء دعم مرحلي خاص يستغل أساسا في إجراء وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية الداعمة 

مطالعات حرة، أنشطة توظيف اإلعالميات في تعلم اللغة للتعلمات )مسرح مدرسي، أناشيد ومحفوظات، حكايات و

 العربية، مسابقات تربوية، أنشطة األندية المدرسية، معارض، خرجات مدرسية...(.
 

   الغالف الزمني المخصص للغة العربية .2.0

 الغالف الزمني األسبوعي السنوات الدراسية

 ةساع 11 السنة األولى

 اتساع 10 السنة الثانية

 ساعات 6 نة الثالثةالس

 ساعات 6 السنة الرابعة

 ساعات 6 السنة الخامسة

 ساعات 6 السنة السادسة
 

 الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية. 5.0

يتطلب تدريس مادة اللغة العربية، كغيرها من المواد الدراسية، اعتماد وسائل تعليمية ومعينات ديداكتيكية مختلفة 

دة المدرس)ة( على إنجاز عمله في شروط أفضل لتيسير تحقيق األهداف التربوية المسطرة في ومتنوعة، لمساع

  .البرنامج الدراسي

لدينامية ا يضمنوالتشبث الحرفي بمضامينهما ومحتوياتهما، ال  متعلم)ة(إن االكتفاء بدليل األستاذ)ة( وكتاب ال

مبادرة والقدرة على التصرف البيداغوجي حسب المواقف فرص اإلبداع واليتيح والمرونة التدبيرية الالزمة، وال 

التعليمية والحاجات التعلمية، وبذلك بات من الضروري االستعانة بوسائل تعليمية مناسبة ومعينات ديداكتيكية مالئمة 

لتحسين جودة التمدرس، كالمشاهد والصور والرسوم والبطاقات والوسائل السمعية البصرية والموارد الرقمية 

لقواميس والقصص والمجالت التربوية وإنتاجات النوادي التربوية وغيرها، شريطة أن تحترم كل هذه الوسائل وا

والمعينات توجهات وثوابت المنهاج الرسمي المعتمد، وأن تكون خاضعة للمعاينة والفحص حتى تناسب األهداف 

 والكفايات المعلنة وال تحيد عن أغراض البرنامج الدراسي المسطر.

 . التقويم والدعم01.0
ئي، حيث تصريف برنامج اللغة العربية للتعليم االبتدالأنماط التقويم والدعم المتداولة في المدرسة االبتدائية تم اعتماد 

المجال مفتوحا ومرنا لبرمجة أنشطة  كَ ر  برمجة التقويم التشخيصي في موقع أداء وظيفته التوجيهية، وتُ جاءت 

ويم لفعل التعليم والتعلم، بغرض تحقيق وظيفته التعديلية؛ أما التق، مسايرة ها بشكل يوميزوإنجا لتقويم التكوينيا

السنة الدراسية؛ وذلك ليتمكن هذا النوع من التقويم من اإلجمالي فيمكن إجراؤه في نهاية كل أسدوس أو عند اختتام 

ترات اقترحت بشأنه صيغ وفد لمؤسساتي( فقتحقيق وظيفته الجزائية أو اإلشهادية. أما الدعم التربوي )المندمج وا

معينة ال تمنع من تفعيل هامش المبادرة والتصرف حسب الحاجة والضرورة، وحسب ظروف العملية التعليمية 

 التعلمية في الزمان والمكان والشروط البيداغوجية المتوفرة.
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 البرنامج على النحو اآلتي: المواكبة إلنجازوالدعم توضيح الوظيفية الخاصة بأنواع التقويم يمكن 

 ا التقـويم ويسعى هذة، )يالدراسالسنة ينجز في األسبوع األول من بداية  :التقويم التشخيصي والدعم االستدراكي

إلى تشخيص تحصـيل التلميـذات والتالميذ في بداية السنة الدراسية، وفق األهداف والكفايات المحددة في المناهج 

  مستويات الدراسية السابقة، والتي تتأسس عليها التعلمات في المستويات الدراسية الحالية.الدراسية المقررة في ال

المتعلمات من معارف وقدرات ومهارات تؤهلهم لمتابعة و وتركز أنشطة الدعم االستدراكي على تمكين المتعلمين

 الدراسة في المستوى الجديد دون صعوبات كبرى.

 ينجز هذا التقويم عادة بصيغتين :ي المندمج في الدرسالتقويم التكويني والدعم الفور: 

المتعلمات و الصعوبات التي تواجه المتعلمين)ة( ألستاذ، حيث يرصد ادعم بناء التعلماتأولى تستعمل لصيغة  -

، ويعتمد أسلوبا تربويا مشجعا في دعم الذين يواجهون صعوبات، وتوجيههم إلى تعرف صعوباتهم أثناء الدرس

 ما يساعدهم على المشاركة في بناء تعلمهم. واستعمال 

م تقويم مدى تحقق أهداف التعلمثانية تستعمل ل صيغة - أهداف  نهاية الحصة مدى تحقق)ة( في األستاذ، حيث يُقَوِّ

التعلم الخاصة بالدرس، ويقدم في ضوء ذلك دعما مشتركا لتذليل الصعوبات العامة المشتركة إن وجدت، 

إلى إنجاز مهمات أفرادها متعلمات في مناقشة التعثرات الخاصة بكل مجموعة، ويوجه الو ويشرك المتعلمين

 تساعدهم على بلوغ األهداف المرجوة من الدرس.

  تقويم مدى تحقق أهدافيتناول : تربوي كل أسبوع اليوم األخير منالمبرمجان في التقويم التكويني والدعم 

ل والصعوبات الخاصة بكلصعوبات العامة المشتركة إن وجدت، اوينصب الدعم على تذليل  ،األسبوعي التعلم

 مجموعة بناء على نتائج التقويم.

 طة الدعم إنجاز أنشالتقويم وتتناول أنشطة  والوحدات السابقة لها: ن بكل وحدة دراسيةاالتقويم والدعم الخاص

الخامس ألسبوع خالل ايلة التعلم استثمار حصيلة التعلم الخاصة بكل وحدة، من خالل تمارين تركيبية لتطبيق حص

أهداف التعلم، ودعم التمكن حصيلة على فحص مدى تحقق  ،خالل هذا األسبوع ،ينصب التقويمكل وحدة، و من

 إغناءعوبات، ولديه صبقيت . وهو ما يتيح الجمع بين تصفية الصعوبات بالنسبة لمن مالئمةمنها باستعمال أنشطة 

 ف المطلوبة.التعلم بالنسبة لمن حقق األهدا

 تتيح أنشطة التقويم والدعم في إطار الحياة المدرسية الخروج : في إطار أنشطة الحياة المدرسية التقويم والدعم

ألنشطة امن حجرة الدراسة إلى فضاء المؤسسة ومحيطها الثقافي والفني، وتتميز باالنفتاح على أنشطة التعلم ب

 ة. في المرحلة االبتدائيالحرة المالئمة للطفل 

وتنجز أنشطة التقويم والدعم في إطار الحياة المدرسية ضمن األنشطة الثقافية والفنية والرياضية، واألندية 

مهارات لمؤسسة، ومن بين األندية التي تشكل فضاء داعما المشروع تضمنها المدرسية والمعامل التربوية التي ي

؛ المواطنة والسلوك المدنينادي ؛ المسرحنادي  ؛ي القراءةنادنادي الكتاب؛ : االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

. وينصب التقويم على تشخيص مدى اإلقبال على القراءة الحرة واستثمار حصيلة التعلم .. اإلذاعة المدرسية

 .والتحدث والقراءة والكتابة الستماعامهارات . ويتناول الدعم ممارسة النوع من األنشطة المكتسب في هذ
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 رنامج الدراسي لمادة اللغة العربية. الب8

تمت مالءمة وتحيين برنامج اللغة العربية للتعليم االبتدائي مع المستجدات التربوية المختلفة، مع المحافظة على 

المراحل التربوية الثالث للتعليم االبتدائي، لضمان االستمرارية والنسقية واالنسجام والتدرج داخل كل مرحلة تربوية 

في  قررةالموعبر المراحل الثالث كاملة، لترصيد المكتسبات وتطوير المهارات والقدرات وإنماء الكفايات على حدة 

 .المنهاج

 

تلقي واكتساب ل طابع التحسيس واإلعدادتتكون المرحلة األولى من السنتين الدراسيتين األولى والثانية، ويغلب عليها 

 األساس، استعدادا للمرحلتين الالحقتين.وتوظيف المعارف والمهارات والقدرات اللغوية 

 

أما المرحلة الثانية المتكونة من السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة فتحتل موقعا وسطا وتكون جسر عبور بين 

لمكتسبات ل طابع البناء والتثبيت والتركيز والتوسع التدريجي األفقيالمرحلة األولى والمرحلة الثالثة، ويغلب عليها 

وية المستهدفة وتطوير الكفايات اللغوية والتواصلية المستهدفة من محاور وموضوعات برنامجي السنتين اللغ

 .المذكورتين

 

دي طابع الترسيخ والتعميق العمووتضم المرحلة الثالثة السنتين الدراسيتين الخامسة والسادسة، ويغلب عليها 

ة ئي عموما. ففي هذه المرحلة تستهدف الممارسات البيداغويجالتربوية واللغوية للتعليم االبتدا وترصيد المكتسبات

فات ، وتستهدف أيضا تحقيق المواصكله استكمال بناء الكفايات اللغوية والتواصلية المسطرة للتعليم االبتدائي

 .بتدائيوالمخرجات المعلنة في التوجهات واالختيارات التربوية العامة والمحددة في منهاج اللغة العربية للتعليم اال

 

ولقد روعي في بناء برامج المراحل الثالث المذكورة اعتماد المبادئ واالعتبارات العامة لمنهاج اللغة العربية للتعليم 

االبتدائي، واعتبرت هذه المراحل حلقات متسلسلة ومتكاملة، ترتقي فيها التعلمات بشكل متدرج ونسقي ومنسجم، 

 .وإنمائها لبناء الكفايات المستهدفة

 

  . المرحلة األولى: السنتان األولى والثانية0.8

 اعتبارات تربوية عامة لتعليم وتعلم اللغة العربية بالسنتين األولى والثانية  -0.0.8

بات ، إذ في غياب هذه المكتساالستماع والتحدث بالدرجة األولى إلى مكتسبات السنتينتستند دروس اللغة بهذين 

 اعد اللغوية عمليات بدون معنى. تصبح القراءة والكتابة والقو

 

 :يأتما يأهم األسباب التي تفرض تبني هذا الترتيب من و

   ،التعلم في المسار الشخصي للفرد غالبا ما يعيد المسار نفسه الذي سلكته البشرية في تطورها الفكري والحضاري

تقال نحو يا، وبعد ذلك يتم االنهلغة شفوهذا الترتيب نفسه ينبغي أن تسلكه المدرسة؛ بحيث تعمل أوال على إكساب ال

 القراءة والكتابة؛

   اللغة هي حاجة إنسانية يتحقق بواسطتها التواصل بين األفراد واألجيال، لذا ينبغي أن تكون أداة للتعليم والتعلم في

 اآلن نفسه؛ 

  عيات مال ومواجهة وضيتعلم الطفل اللغة في سنواته األولى في كليتها غير مجزأة، ووظيفيا عن طريق االستع

 ـ مشكلة أو مهمات مركبة. 
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 بطاقة وصفية لبرنامج اللغة العربية بالسنتين األولى والثانية -8.0.8

 المكونات الدراسية لمادة اللغة العربية  -0.8.0.8

 يتكون برنامج اللغة العربية  بهاتين السنتين من المكونات اآلتية:

 مكونات مادة اللغة العربية بالسنة الثانية األولى مكونات مادة اللغة العربية بالسنة

 )حكايات، وضعيات تواصلية( االستماع والتحدث )حكايات، وضعيات تواصلية( االستماع والتحدث

 التعليم المبكر للقراءة(كونات )م القراءة التعليم المبكر للقراءة(كونات )م القراءة

 الخط، النقل، اإلمالء -

   تعبير الكتابيال -

 الخط، اإلمالء، تمارين كتابية -

 تعبير الكتابي ال -

 القواعد اللغوية الضمنية )بدون حصص خاصة( القواعد اللغوية الضمنية )بدون حصص خاصة(

 الغالف الزمني األسبوعي للمادة: -8.8.0.8

 المكونات السنة األولى السنة الثانية

 (الوضعية التواصلية/ الحكاية)ستماع والتحدث اال 022=  1×  40 022=  1×  40

 د 12القراءة :  012=  1×  12 012=  1×  12

 د 32الكتابة )الخط، النقل، اإلمالء/ التعبير الكتابي(:  012=  1×  32 012=  1×  32

 القواعد اللغوية ضمنية  ضمنية بدون حصص ضمنية بدون حصص

 المجموع اتساع 02د =  522 اتساع 02د =  522

  :ةملحوظ

تراعى الفترات المخصصة لالستراحة في ضوء توزيغ الغالف الزمني والحصص الدراسية لمختلف المواد، كما 

 وباألقسام المدمجة.الخصوصيات المرتبطة بحاالت األقسام المشتركة تراعى 

 

  برنامج الدراسيمجاالت ال -5.8.0.8

وحدات، تتمحور كل وحدة منها حول مجال من يتكون برنامج اللغة العربية للسنتين األولى والثانية من ست 

 اآلتي:الدراسية كالمجاالت 

 المجال السادس المجال الخامس المجال الرابع المجال الثالث المجال الثاني المجال األول 

السنة 

 األولى
 المدرسة األسرة

الهندام 

 لنظافةوا
 اللعب والمرح البيئة الطبيعية الحي/ الدوار

السنة 

 الثانية
 ئلةالعا

الحياة 

 المدرسية

التغذية 

 والصحة

القرية 

 المدينة و
 عالم الحيوان

الحفالت 

 واألعياد
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 في السنتين األولى والثانيةمكونات مادة اللغة العربية  هيكلة -0.8.5

 يخضع اإلطار العام لسير دروس وحدة لغوية في كل من السنتين األولى والثانية للهيكلة التالية:

 تماع والتحدثاالس -0.5.0.8

 االستماع والتحدثدرس موجهات  -0.0.5.0.8

 اآلتية:وجهات بمراعاة الم االستماع والتحدثيتم تدبير درس 

 يين األول بالمستو من أسابيع بناء التعلمات ينسبوعيستغرق أ االستماع والتحدثفي مكون واحد  يقدم درس

 ي يستثمر فيه األستاذ/ األستاذة:والثان

 مية الفهم السماعي والرصيد اللغوي والتعبير الشفهي؛ حكاية واحدة لتن -

وضعيتين تواصليتين )وضعية تواصلية واحدة في كل أسبوع( ترتبطان بالمجال في عالقته باهتمامات  -

مشاهد وصويرات، مقطع سمعي و/أو بصري، موقف حواري، نص تعبيري، المتعلمات والمتعلمين )

 موقف تشخيصي، لعبة، مهمة مطلوبة...(.

 استثمار الحكاية من خالل التسميع، وفهم  المعنى العام للحكاية، واستخالص عناصرها، واستثمار  يتم

 .وإنتاج حكاية جديدة، رصيدها اللغوي شفهيا، واستخالص القيم التي تتضمنها/ وتشخيصها

 تعبيرية  فالمستويين األول والثاني، على استثمار وضعيات ومواقيتم التركيز في الوضعيات التواصلية ب

ومقامات تواصلية وأفعال كالمية متنوعة ومالئمة لمستوى المتعلمين والمتعلمات، ذات صلة بواقعهم 

ثقافي، توظِّف ضمنيا األساليب والظواهر اللغوية، وتروج الرصيد المعجمي الوظيفي المرتبط  -السوسيو 

 من جهة، وأغراض التواصل بالمجال المضموني المدروس. وبذلك يحصل التكامل بين أغراض التعبير

ى مكونين إل، ولم يتم تقسيمهما من جهة ثانية؛ حيث لم يتم الفصل بينهما في هذين المستويين الدراسيين

هداف أ لغويين مستقلين عن بعضهما البعض، وذلك نظرا للتقاطع البيداغوجي والديداكتيكي الوثيق بين

باستعمال  ...( وأغراض التواصلية المهارات اللغويةأهداف تنم. 5.0المقدمة أعاله ) االستماع والتحدث

يقدم ، هقدم نفس، يعتذر، ييودع، يشكر، يحييمن التواصل )غرضه األفعال الكالمية ليعبر المتعلم)ة( عن 

 ، يبدي رأيه...(.ينصح، ينهىأمر، ي، إرشادات، يقدم علوماتيطلب مين، اآلخر

 لتدرب على المهارات التعبيرية والتواصلية من جهة من جهة، وا يراعى التوازن بين اكتساب المعارف

ثانية، واستدماج القيم والسلوك واآلداب التي تتطلبها الوضعيات التعلمية والمواقف التعبيرية والتواصلية من 

)السردية واإلخبارية،  المستهدفةنصوص جهة ثالثة، وذلك في ارتباط تام مع أهداف التواصل وأنواع ال

ع مصدرا الستلهام مواضيالتي تعتبر كلها  لبرنامج الدراسيامجاالت مضامين ومع رية( والوصفية  والشع

 نصوص وموضوعات التعبير والقراءة واألنشطة والوضعيات والمهمات التعلمية المختلفة.ال

 )استثمار الحكايات والوضعيات التواصلية( االستماع والتحدثأهداف  - 8.0.5.0.8

 :إلى تمكين المتعلم)ة( من في السنتين األولى والثانية ثاالستماع والتحديهدف درس 

 اللغة العربية سمعا ونطقها نطقا سليما.أصوات تمييز  -

 صوت معين في مواقع مختلفة من الكلمة. تمييز -

 .والمقاطع والكلمات في الجمل المسموعةاألصوات  تمييز -
 كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/مسجعة(. تمييز -

 هم كالم محاوره في مواقف تواصلية مالئمة لمستواه.ف -

 ة.المسموع وصفهم المعنى العام للنص -
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 ة.المسموع وصللنصاني الفرعية فهم المع -

 ة.المسموع وصللنصاني الضمنية فهم المع -

  .سمعه بطريقته الخاصةيما إعادة  -

 الفكرة العامة في النصوص التي يستمع إليها. تحديد -

 .تجاربه ومعلوماته السابقةب ربط ما يستمع إليه -

 عناصر القصة التي يسمعها من شخصيات وأحداث وزمان ومكان وعقدة وحل.تمييز  -

 الكلمات المسموعة إلى أصوات ومقاطع صوتية.   يءجزت -

   .لتركيب كلماتصوات والمقاطع األإدماج  -

 .جديدة ألصوات والمقاطع إلنتاج كلماتتالعب باال -

 جديدة.طع في كلمة لينتج كلمة مقتغيير أو أو حذف إضافة  -

 مسجعة(. كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/إنتاج  -

 .نفسه أو أحد زمالئهتقديم  -

 مع رفاقه بلغة عربية فصيحة وميسرة.  التحاور -

 ال.البرنامج وباهتمامات األطفبترتبط  بسيطةبجمل  عن أفكاره ومشاعره وحاجاتهشفهيا ريعبالتوالتحاور  -

 .اصل بطريقة مالئمة حسب سياقات تواصلية مختلفةتوال -

 وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة.طلب معلومات  -

 آداب التواصل المتعلقة باإلنصات والتحدث في مواقف التحاور والنقاش.مراعاة  -

 .أعماله اليوميةسرد  -

  .عن موقفه من خطاب موجه له أو لغيرهالتعبير  -

 لعادية. ن الحياة اعن أفكاره في وضعيات مالتعبير  -

 .شفهيا مشاهداته ومشاعرهوصف  -

 .ما يسمعه من أفكار ومعلوماتمناقشة  -

 قصة بالترتيب.حكاية أو سرد أحداث إعادة  -

  .في حدود ما يسمح به نموه العقلي ومستواه الدراسيمعجمي وظيفي  صيدر استعمالشفهيا بالتواصل  -

باستعمال األفعال الكالمية ليعبر المتعلم)ة( عن لقة المتع ض التواصلاأغريتم تعزيز األهداف السابقة ب

، يقدم علوماتيطلب مين، يقدم اآلخر، قدم نفسه، يعتذر، ييودع، يشكر، يحييأهدافه من التواصل )

 ، يبدي رأيه...(.ينصح، ينهىأمر، ي، إرشادات

 القراءة  -8.5.0.8

  بتدائياال القراءة في السنوات األولى من التعليممكونات  -0.8.5.0.8

قصد بالتعليم المبكر للقراءة تعليمها وتعلمها في مرحلة الطفولة المبكرة الممثلة في التعليم األولي والمستويات ي

تتفاعل في  يعتمد مكونات التعليم المبكر للقراءةوقد ظهر اتجاه عام في مجال الثالثة األولى من التعليم االبتدائي. 

وآليات لتعليمه في السنوات األولى من التعليم. ولكل مكون منها مفهوم،  لدى األطفالتنمية مهارات القراءة 

 وتعلمه. 

 يعتمد التعليم المبكر للقراءة خمسة مكونات أساسية حسب تدرج السنوات األولى من التعليم:
 )الوحدة األولى( السنة الثانية السنة األولى ...   الوعي الصوتي. 0

 السنة الثانية السنة األولى ...   (مبدأ األلفبائيال) فلربط بين الصوت والحرا. 0

 السنة الثانية السنة األولى ...  الطالقة . 3

 السنة الثانية السنة األولى ...  المفردات )الرصيد المعجمي(. 5

 السنة الثانية السنة األولى ...  الفهم. 1
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 . الوعي الصوتي0

ألصوات اللغوية المسموعة، وتعرفها، والتالعب بها، واستعمالها الوعي الصوتي هو القدرة على تمييز وحدات ا

في كلمات منطوقة، والوعي بأن كل كلمة منطوقة تتركب من وحدات صوتية صغرى مفردة، وليست وحدة 

 صوتية واحدة.

 ، ذلك أن الوعي الفونولوجي(phonological awareness)ليس هو الوعي الفونولوجي  الصوتي )الفونيمي( الوعي

الوعي  نم مختلفة أنواع إلى شموال، فهو ال يقتصر على الوعي الصوتي )الفونيمي(؛ بل يشير مصطلح أكثر

 )كلمات مسجعة أو مقفاة(. وإيقاع الكلمات المقاطع تشمل وحدات صوتية أكبر، مثل

 ضافة،، والتجزيء المقطعي، والحذف، واإلالدمج، ولتفييء، واالعزلالتعرف، ومن مهارات الوعي الصوتي 

ي البرنامج هو مشار إليه فويمكن التدرج في تناولها عبر توالي الوحدات وفق ما  والقافية.والتقطيع، والتعويض، 

 للسنة األولى.
 

  (المبدأ األلفبائيالربط بين الصوت والحرف ). 8

تية المتوالية ت الصومقاربة تعتمد التعليم الصريح والمباشر للوحدا (المبدأ األلفبائي) فلربط بين الصوت والحرا

التي  ...(م، بويتم ذلك بتعليم أصوات الحروف المتواترة )د،  ،في عالقتها بالرسم الخطي للحروف والحركات

يمكن استعمالها في تركيب عدد كثير من الكلمات وقراءتها، قبل تعليم أصوات الحروف التي يقل تواترها في 

 االستعمال، مثل )ض، ظ،...(. 
 

 . الطالقة 5

الطالقة هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإيقاع صوتي معبر، ويتغير مستوى التمكن منها بحسب خصائص 

 .المقروء، ومدى استئناس القارئ بالكلمات، وتمرسه بقراءة النصوص
 

  المفردات. 5

ها يعرفة والكتابية، وهي تشمل رصيد الكلمات التي يجب أن يالمفردات هي مكون من مكونات اللغة الشفه

المتعلم)ة( )الرصيد المعجمي المناسب لمستوى تعليمي معين( من أجل التواصل وفهم معاني الكلمات المكتوبة 

من خالل استراتيجيات، أهمها: استراتيجيات شبكة  لتعليم الصريح والمقصود للمفرداتويتم ا التي يقرؤها.

 لكلمة )االشتقاق(.المفردات، واستراتيجية خريطة الكلمة، واستراتيجية عائلة ا

؛ سواء أكانت مفردات مرتبطة بمجاالت إثراء الرصيد المعجمي وتنويعه ليشمل مفردات أكاديمية وينبغي

برنامج اللغة العربية أم بمجاالت اإلنتاج األدبي والعلمي والتقني، مع التركيز على المفردات المتعلقة بمعجم 

التركيز ول اللغة العربية مع المواد التي تتم دراستها بالعربية، لتقوية تكام الفني والرياضياتونشاط العلمي ال

عملية ال بغير اللغة العربية في الحياة ةالمتداول ةوالتقنيجاالت التكنولوجية المأيضا على المفردات المتعلقة ب

 .اإلعالم واالتصال، وأدوات المهن والحرف(تكنولوجيا واإلنترنيب، )معجم 
 

 الفهم . 1

، وذلك باستخدام لقدرة على إدراك مضمون النص المقروء واستخراج معانيه الصريحة والضمنيةالفهم هو ا

 استراتيجيات ما قبل القراءة، واستراتيجيات مرحلة القراءة، واستراتيجيات ما بعد القراءة.
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 في السنتين األولى والثانية:القراءة أهداف تدريس مكونات  -8.8.5.0.8

 المكون
مكين م المبكر للقراءة إلى تيوفق مكونات التعل راءة في السنتين األولى والثانيةيهدف درس الق

 :المتعلم)ة( من

ي
وت

ص
 ال

ي
ع

و
ال

 

 اللغة العربية سمعا ونطقها نطقا سليما.أصوات تمييز  -

 تمييز صوت معين في مواقع مختلفة من الكلمة. -

 .والمقاطع والكلمات في الجمل المسموعةاألصوات تمييز  -

 كلمات المسموعة إلى أصوات ومقاطع صوتية.  تجزيء ال -

   .لتركيب كلماتصوات والمقاطع دمج األ -

 .جديدة أصوات الكلمات ومقاطعها إلنتاج كلماتتالعب بال -

 جديدة.أو تغيير مقطع في كلمة إلنتاج كلمة أو حذف إضافة  -

 تعرف كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/ مسجعة( -

 نتهي بإيقاع صوتي متماثل )كلمات مقفاة/ مسجعة(إنتاج   كلمات ت -

ف
حر

وال
ت 

صو
 ال

ن
بي
ط 

رب
ال

 

ي(
ائ
فب

ألل
 ا
دأ

مب
)ال

 
 

 .المكتوبة إلى أصوات منطوقة الحروف والحركات ترجمة -

 ونطقها في مواقع مختلفة من الكلمات. أشكال الحروفتعرف  -

ع مقاطجم ثابت )ضمن مع والتنوين والشدة،والطويلة الحروف مع الحركات القصيرة  قراءة  -

  .وكلمات(

 تجزيء الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع. -

 المقاطع إلى حروف وحركات أو إلى حروف وتنوين.فكيك ت -

 جديدة.أو تغيير مقطع في كلمة مكتوبة إلنتاج كلمة أو حذف افة ضإ -

 .المات الترقيمالسليم وع النطقع مراعاة مقصيرة نصوص قراءة  -

قة
ال

ط
ال

 

 وكلمات وجمل وفقرات مالئمة لمستواه.مقاطع قراءة الطالقة في  -

 الطالقة في قراءة نصوص متنوعة مالئمة لمستواه. -

 بطالقة. الكلمات البصرية قراءة  -
ت

دا
فر

لم
ا

 

 استخدام استراتيجية شبكة المفردات إلثراء رصيده المعجمي.  -

 استخدام استراتيجية خريطة الكلمة إلثراء رصيده المعجمي.  -

 اتيجية االشتقاق إلثراء رصيده المعجمي.استخدام استر -

هم
لف

ا
 

 

 التي يقرؤها.الفكرة الرئيسة في النصوص  تحديد -

 مالئم لمستواه. ج معلومات صريحة من نص مقروءاستخرا -

 مالئم لمستواه. ج معلومات ضمنية من نص مقروءاستخرا -

 ترتيب األفكار في النصوص. تحديد -

 لسابقة وتجاربه.  ستخدما معلوماته انصوص مأنواع التمييز  -

 ما قبل القراءة لتوقع مضمون المقروء.استراتيجيات  استعمال -

 القراءة لفهم المقروء.استراتيجيات  استعمال -

 ما بعد القراءة الستثمار المقروء.استراتيجيات  استعمال -

 د عناصره.يحدتالمقروء و تحليل -

 رؤه.يقإبداء رأيه فيما  -
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 الكتابة -5.5.0.8

مهارات الكتابية االهتمام المبكر بالكتابة منذ المرحلة األولى، لتمكين المتعلم)ة( من الكتابة الصحيحة، تتطلب تنمية ال

يتم التركيز في السنتين األولى والثانية على تعزيز التمكن من قصيرة، بحيث  نصوصوإنتاج كلمات وجمل و

ترتيب الكلمات، والتعبير عن صور ورسوم إنتاج جمل قصيرة باإلكمال والوصل والكتابة الصحيحة خطا وإمالء، و

مرتبطة بالحكايات والوضعيات التواصلية، وكتابة جمل عن موضوعات مرتبطة بمجاالت البرنامج الدراسي في 

 عالقتها بحياة األطفال واهتماماتهم.

لمختلفة، من بية اهو ما يستدعي اعتماد مبدأي التبسيط والتدرج، لتدريب المتعلم)ة( بالتدريج على المهارات الكتاو

 خالل تمرينه على نوعين من الكتابة:

وهي مهارات تكتسب بالتدريب والمران، وتساير دروس القراءة وتشكل امتدادا لها في والنقل واإلمالء:  الخط -

السنتين األولى والثانية، وتتمحور أنشطتها على كتابة الحروف والكلمات والجمل بشكل تدريجي من الخط إلى النقل 

 م اإلمالء. ث

مات نشاط تعليمي تعلمي يشترك فيه األستاذ)ة( والمتعلمون والمتعلالكتابة التفاعلية، وهي التعبير الكتابي من خالل  -

 .  ما أنتجوه ويعرضونهمن أجل كتابة جملة أو فقرة أو نص، ثم يتقاسمون 

متعلمات ، وتدريب النص قصيرمل أو ينظم األستاذ)ة( جلسة الكتابة التفاعلية لتوضيح كيفية كتابة جملة أو ج

 والمتعلمين على ذلك.

 مراحل الكتابة التفاعلية

 :يتعلق األمر بتوضيح الهدف المطلوب، والتحضير لموضوع الكتابة، حيث يناقش األستاذ)ة( مع  التخطيط

ل والمتعلمين والمتعلمات موضوع الكتابة، ويخطط بمعيتهم كيفية البحث عن معلومات وقصاصات ورسوم ح

من الموارد المتاحة في محيطهم، ومن مصادر مالئمة لمستواهم ولمجاالت الموضوع، ثم يوجههم إلى جمعها 

 ويمكن استثمار رسوم الحكاية أو مقاطع منها في الكتابة التفاعلية. .البرنامج الدراسي

 :يبية بكيفية بمحاوالت تقر تتمثل في مرحلة بداية الكتابة، حيث يشرع المتعلمون والمتعلمات في القيام المسودة

كيفية ل أن يقدم األستاذ)ة( نموذجا توضيحيا، وذلك بعد جملة أو فقرة حسب المطلوبكلمة أو تدريجية لكتابة 

، وتتبع إنجازاتهم، وتقديم التوجيه والمساعدة األولية هميقوم بتشجيع محاوالتاإلنجاز المطلوب، كما 

 الكتابة معهم عند الحاجة.  والتوضيحات العملية، أو مشاركة بعضهم في

 :تشكل مرحلة مهمة في عملية الكتابة، حيث تتم مراجعة الكلمات المستعملة وتراكيب الجمل واألساليب  المراجعة

الموظفة في عالقتها باألفكار المراد التعبير عنها. ويمكن خالل هذه المرحلة تَغييُر الصيغ والتراكيب بالحذف، 

نظيم، مع مراعاة التعبير بلغة عربية فصيحة وميسرة تناسب مستوى المتعلمات أو اإلضافة، أو إعادة الت

 والمتعلمين.

يتخلل مرحلة المراجعة حوار بين األستاذ)ة( وجماعة القسم، أو بين المتعلمات والمتعلمين حول كتاباتهم، حيث 

شونه ويبدون مالحظاتهم في يقرأ متعلم)ة( ما كتبه على زمالئه في مجموعة صغرى أو على جماعة القسم، ويناق

 إطار االحترام المتبادل.

 :ط واضح خبلغة عربية فصيحة وميسرة، وبيشكل المرحلة التي يصل بها المنتج إلى صيغته النهائية  العرض

 يتم العرض على جدران القسم، أو في مجلة المدرسة أو سبورة النشر أو غيرها.ومقروء، وبرسومات مناسبة. و
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 في السنتين األولى والثانية  ين مجاالت البرنامجمضام -5.5.0.8

 يتكون برنامج اللغة العربية من ست وحدات، تتمحور كل وحدة منها حول مجال من المجاالت:

 : سنة األولىال

 على سبيل التمثيل وليس الحصرمحاور المضامين الفرعية  المجاالت 

 األسرة
قيم األسرية، مسكن األسرة، مكوناته )المرافق أفراد األسرة، أدوارهم، العالقات األسرية، ال

 ...الخ والتجهيزات(،

 المدرسة
أدوار الفاعلين رفاق المدرسة، األدوات المدرسية، الدخول المدرسي، المجتمع المدرسي، 

المدرسيين، العالقات المدرسية، النظام المدرسي، السلوك المدني في المدرسة، فضاءات 

 ، األندية المدرسية، .... المدرسة، األنشطة المدرسية

الهندام 

 النظافةو

المحافظة على  نظافة المكان، الصحة، النظافة في المأكل والملبس،النظافة وقواعد تعرف 

التغذية والصحة والنظافة، العناية بالهندام، اختيار الهندام، قيم النظافة والسالمة  أهميةالصحة، 

 ... اعد النظافة والعناية بالهندام،والوقاية، االنعكاسات السلبية إلهمال قو

الحي/ 

 الدوار

 العالقات االجتماعية بين السكانرافق الحي أو الدوار، ، محي أوالدواروصف محيط الطفل في ال

قيم الجوار والتضامن والتعاون، زمالئه في الحي أو الدوار، ، عالقة الطفل بفي الحي والدوار

 ...حي أو الدوارالسلوك المدني في ال

البيئة 

 الطبيعية

تعرف البيئة الطبيعية المحلية، مكونات الوسط البيئي الطبيعي، أهمية البيئة الطبيعية في حياة 

اإلنسان والطفل بشكل خاص، عالقة اإلنسان والطفل بالبيئة الطبيعية، الظواهر الضارة بالبيئة 

 قيم المحافظة على البيئة وحمايتها... الطبيعية،

اللعب 

 والمرح

، أدوار الطفل في إجراء األلعاب وإنجاز ابتكارات مختلفة، تعرف لترفيهعالم األلعاب واوفل الط

نماذج من األلعاب الشعبية واأللعاب اإللكترونية وغيرها، تعرف نماذج من االبتكارات الطفولية 

ات رال اللعب والمرح، قيم وقواعد اللعب، التشجيع على التخيل واالبتكار، عالقة االبتكاجفي م

 بتطور الفرد والمجتمع...

 
 :سنة الثانيةال

 المحاور الفرعية المقترحة مجاالتال

 العائلة
أفراد العائلة، أدوارهم، العالقات بينهم، القيم السائدة بينهم، خصائص العائلة، وظائفها، الحقوق 

 والواجبات داخل العائلة...إلخ

الحياة 

 المدرسية

ية، األندية المدرسية، الخزانة، أدوار الفاعلين المدرسيين، الدخول المدرسي، األنشطة المدرس

 ...  االعالقات المدرسية، النظام المدرسي، السلوك المدني في المدرسة، فضاءات المدرسة ومرافقه

التغذية 

 والصحة

السليمة والصحيحة، قواعد التغذية  فوائد الغذاء، الوجبات الغذائية، المواد الغذائية، التغذية

 حفظ األغذية، السلوك الغذائي، الرعاية الصحية، ...أنواع األغذية،  ة،يالرياضالصحة ية، الصح

القرية 

 والمدينة

مميزات القرية،  ،الحضري والقروي الوسط مكونات ،والقريةمدينة أال في الطفل محيط وصف

 الجوار يمق ،السكان بين االجتماعية العالقاتمميزات المدينة، المظاهر البارزة في القرية والمدينة، 

  ...والقريةمدينة ال في المدني السلوك ،والتعاون والتضامن

عالم 

 الحيوان

الحيوانات األليفة، عالقة الطفل بأنواع من الحيوانات، وصف حيوان، أنواع الحيوانات، قصص 

تربية الحيوانات، مظاهر الرفق حيوانات، معلومات عن الحيوان، أماكن عيش الحيوانات، 

 حيوان، ...بال

الحفالت 

 واألعياد

أفراح األطفال في الحفالت واألعياد، عادات األسر في الحفالت واألعياد، أنواع الحفالت، أنواع 

 األعياد، الزيارات العائلية، مظاهر االحتفال، التقاليد السائدة، القيم البارزة، وصف حفلة، ...
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 نصوصاختيار المعايير  -1.5.0.8

طفال ذات صلة بأدب األأن تكون خالية من التكلف والتصنع، وتعتمد لغة فصيحة ار النصوص أن يراعى في اختي

  عند االقتضاء من غير تعسف يخل بطبيعتها. ليةاألص صويمكن التصرف في النصو. واهتماماتهم وميولهم

 أ. معايير اختيا ر الحكايات:

 عجائبي للحكاية.والني االرتباط بمجال الوحدة الدراسية دون إخالل بالطابع الف -

 دون تصنع أو تعسف.عند اإلمكان االشتمال على كلمات تتضمن الحروف المبرمجة في الوحدة الدراسية  -

حكاية على غرار ما هو متداول في حكايات األطفال، فاتيح الوالعبارات التي تشكل م الكلماتبعض تكرار  -

 وهو ما يسهم في تيسير الفهم وتنمية الرصيد اللغوي.

 الشتمال على مضمون مشوق ومالئم الهتمامات المتعلمين والمتعلمات وحاجاتهم وألهداف التعلم.ا -

االشتمال على الخصائص األساس للحبكة السردية للحكاية، من حيث تنامي األحداث وتفاعل الشخصيات في  -

 محدد.سياق زمني ومكاني 

 . ةالثانيسنة كلمة في ال 082و 032ين ، وبىاألولسنة في ال كلمة 012و 022تراوح طول الحكاية بين  -

 إعداد رسوم مناسبة تدرج في كتاب المتعلم)ة(، بينما تدرج الحكاية في دليل األستاذ)ة(. -

 الوظيفية: نصوص ال اختيارمعايير ب. 

 اروج رصيدتبمجاالت الوحدات الدراسية، والتي ترتبط صوص المقصود بالنصوص الوظيفية في هذا السياق، الن

مارا تربويا استث ا من حيث المعجم والتراكيب واألساليب والمواقف التواصلية التي يتم استثمارهاظيفيو الغوي

ث يوظفونه بحيلمستواهم وألهداف التعلم، مالئم تمكين المتعلمين والمتعلمات من رصيد لغوي ومعرفي وظيفيا، ل

 ا:ومن أهم معايير  اختيارهالمهارات اللغوية الشفهية والكتابية.  في

و سردية أو أ، وصفيةأو ، ع طبيعة النصوص الوظيفية بحسب المستوى الدراسي، بحيث تكون إخباريةيتنو -

 .وفق المعايير أدناهتوجيهية 

إدراج كلمات وجمل بسيطة للقراءة في نهاية تعلم كل حرف بدءا من الوحدة الثانية في السنة األولى، تكون  -

 مها.جل حروف كلماتها مركبة من حروف سبق تعل

 بمجال الوحدة الدراسية. اوثيقارتباط الجمل والنصوص ارتباطا  -

 استعمال رصيد معجمي يستوفي أهم الكلمات والعبارات المتداولة في المجال. -

لمات تيح استثمارها تربويا تمكين المتعلمين والمتعياستعمال تراكيب وأساليب وظواهر لغوية صوتية وإمالئية  -

مالئما لمستواهم وألهداف التعلم، ويوظفونه في المهارات اللغوية الشفهية  من رصيد لغوي ومعرفي يكون

 والكتابية.

 اعتماد مضامين معرفية صحيحة تناسب النمو العقلي والنفسي والوجداني للمتعلمين والمتعلمات. -

لمات بكيفية عاعتماد قيم وجدانية منسجمة مع القيم الوطنية واإلنسانية تسهم في تكوين شخصية المتعلمين والمت -

 .حركية -من الناحية العقلية والوجدانية والنفس متوازنة 

، امن حروف سبق تعلمهجل كلماتها مركبة تكون ، ىاألولالسنة فقرات ونصوص وظيفية قصيرة في إدراج  -

كلمة في الوحدة  32و  02ما بين والوحدة الثالثة، كلمة في  02و 02من الوحدة الثالثة، )ما بين وذلك بدءا 

 كلمة في الوحدة السادسة(.  12و  52كلمة في الوحدة الخامسة، وما بين  52و  32الرابعة، وما بين 

 لتصلكلمة  52كلمة في الوحدة األولى، تتدرج إلى حوالي  12: )حوالي ةالثانيسنة استعمال نصوص في ال -

 كلمة(. 82إلى حوالي  في الوحدات األخيرة
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تكرار  مع ،من مجموع كلمات النص % 82)ة( بنسبة لدى المتعلملوفة كلمات محسوسة ومأ :خصائص المعجم -

 .فاتيح النصوالعبارات التي تشكل م الكلمات

 .ةراكيب سهلكلمات وجمل قصيرة بت :التراكيبخصائص الصيغ و -

 ألهداف التعلم.مناسب وحاجاتهم ووالمتعلمات مشوق ومالئم الهتمامات المتعلمين  ى:خصائص المحتو -

 ، واستعمال عالمات الترقيم المناسبة.الفقراتوان والعنإبراز  :تصميم النص -

الوسائل المساعدة: موارد رقمية، رسوم معبرة، بطاقات، ذوات األشياء، وغيرها من الوسائل التي تيسر الفهم  -

 وتستثير الخيال.

دائي، مع عدم بتتام لجميع الكلمات والنصوص في التعليم االالالتام )اعتماد الضبط بالشكل  شكلالضبط بال -

 )با، بو، بي وليس بَا، بُو، ب ي(. ةحرف متبوع بحركة طويل ىوضع الحركة القصيرة عل

 ربين األسطالمسافة تباعد متعلم)ة(، ومراعاة مستوى اإلدراك البصري لل بحجم يناسبحروف استعمال  -

 .الفقراتو

 :المشتركةمعايير إعداد نصوص القراءة ج. 

، لقراءة كل يومخالل دقائق محددة  جميع المتعلمين والمتعلماتفاعلية يشترك فيها عملية تالقراءة المشتركة 

اختيار  ويراعى في ويناسب لغة األطفال واهتماماتهم. يعتمد إيقاعات خفيفة وكلمات وجمال بسيطة، نص قصير

 هذه النصوص أن تكون: 

 مرتبطة بمجال الوحدة الدراسية. -

 كلمة( . 01و 00 )يتراوح عدد كلماتها ما بينقصيرة  -

  .مركبة من كلمات وجمل بسيطة بلغة سليمة وإيقاعات خفيفة -

 ين مالئمة لميولهم.مضاممناسبة الهتمامات األطفال، وقريبة من لغتهم، وحاملة ل -

 )نشيدان مواكبان لكل وحدة دراسية( :شعريةنصوص الال اختيارمعايير د.  

 االرتباط بمجال الوحدة الدراسية. -

 موسيقي يجعلها قابلة لإلنشاد والترنم.  التميز بإيقاع -

 فصيحة ذات كلمات قصيرة سهلة وبسيطة.  بيةاعتماد لغة عر -

 االشتمال على قيم ومضامين مالئمة للطفل واهتماماته.  -

 أبيات تتدرج حسب تدرج الوحدات والمستويات الدراسية. 8و 5االشتمال على أبيات تتراوح ما بين  -

 :(سنة األولى)اللحروف أناشيد امعايير إعداد هـ. 

 نشيد لكل حرف من الحروف، مرتبة حسب تدرجها في البرنامج. -

 كلمة. 01وكلمات  8تراوح عدد كلمات كل نشيد ما بين -

 تواتر تكرار الحرف المقصود في كلمات متسمة ببساطتها وسهولة ترديدها وتناغم إيقاعها.  -

 قابليتها لإلنشاد والتنغيم. -

 حروف المتداولة على المواقع اإللكترونية.أناشيد النقولة عن غير م -

 و. الكلمات البصرية:

مين على قراءة كلمات متواترة أو كلمات ال يتوافق رسمها الخطي مع نطقها للتنمية قدرة المتعلمات والمتع

ر إلطاف المعنى(. ويعراتمثل مع الصوتي، يتم اختيار كلمات بصرية وتدريبهم على قراءتها بطالقة )بدقة وسرعة 

ال يمكن في  كلمات"على أنها  البصرية العام لمعايير مناهج اللغة العربية )اإلمارات العربية المتحدة( الكلمات

الغالب تعليمها للطفل بواسطة الصور، ومعظمها ال يصح تحليلها إلى مقاطع؛ ألنها تتضمن أصواتا تنطق وال 

ة ال تتجزأ، مثل: أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة تكتب، ولذلك يعتمد على معرفتها بالنظر إليها كوحدة واحد

 ".على أنها أكثر الكلمات تكرارا في النصوصبصرية وهناك من يعرف الكلمات ال .والضمائر المنفصلة
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، سبوعخالل أ المداومة على مشاهدتها وقراءتهاالقة عن طريق الطلتنمية قدرة الطفل على البصرية الكلمات تُختار 

 أن تكون هذه الكلمات:ويمكن قراءتها تلقائيا دون الحاجة إلى التهجي.   ليسترسل في

 لوا...قا، مائة، أولئك، ذلك، هؤالء، هذه، هذا، التي، كلمات متواترة يختلف نطقها عن رسمها الكتابي، مثل: الذي .0

 اذا ...م، ىلع ،كأن، ليس، ألن، حتى، قد، بل، لكن، كلمات في صيغة أدوات وحروف متداولة، مثل: ثم .0

 كلمات متواترة في قراءات المتعلمين والمتعلمات.  .3
 

  :فويض التدريجي لمسؤولية بناء التعلماتالت -5.5.0.8

دريس الصريح "التومبدأ  من بين المبادئ المتداولة في تدريس القراءة مبدآن: مبدأ "التفويض التدريجي للمسؤولية"

االنتقال التدريجي لمسؤولية بناء التعلمات من األستاذ)ة( إلى  وهما مبدآن يتيحان والمباشر لمهارات القراءة"،

المتعلم)ة( لتمكينه من امتالك مفاتيح القراءة بدل اكتفائه بتلقي الشروح التي يقدمها األستاذ)ة(. وذلك من خالل 

 صيغتين بحسب طبيعة موضوع التعلم:

نما يكون موضوع التعلم محصورا في عنصر الخطوات اإلجرائية لتنمية مهارات القراءة، حياستخدام صيغة  -

محدد، كما هو األمر في تعلم مهارات الوعي الصوتي والربط بين األصوات والحروف، فهي تتعلق بالتعرف 

 والعزل والتفييء والنطق والربط والتجزيء والتقطيع، وال تحتمل أكثر من جواب واحد.

هارات تتطلب عمليات مركبة يحصل تنوع في إنجازها، مثل صيغة استراتيجيات القراءة، حينما يتعلق األمر بم -

ة والمعرفية في العمليات العقليالتحليل والتأويل واالستنتاج والتركيب والتقويم. وهي استراتيجيات تتجلى 

 .والتقنيات التي يستعملها القارئ)ة( لتحقيق أهدافه من القراءة بكيفية واعية وفعالة

 رائية بالخطاطة اآلتية: ويمكن التمثيل للخطوات اإلج

 

 

  :ى تحديد عل همالمهارة التي سيتعلمونها، وهي تهيئة تساعدلمتعلمين والمتعلمات ل األستاذ)ة(يوضح التهيئة

 المهارة، ومدى أهمية تعلمها بالنسبة لهم.

  :نموذجا توضيحيا لكيفية أداء المهارة أو تطبيق االستراتيجية. األستاذ)ة(يقدم النموذج 

 يقوم المتعلم)ة( بممارسة المهارة أو االستراتيجية للمرة األولى بدعم من األستاذ)ة(، ة الموجهة: الممارس

 ويستفيد المتعلمون والمتعلمات من وقت أطول للممارسة عندما يؤدون المهارة بصورة جماعية مع األستاذ)ة(.
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  :التي تمكن المتعلمات والمتعلمين من أداء  تأتي الممارسة المستقلة بعد الممارسة الموجهةالممارسة المستقلة

 المهارة بصورة مستقلة.

  :ينبغي أن تستخدم األنشطة المقدمة في هذه ويشكل مرحلة أساسية من مراحل التمكن من المهارة، التطبيق

 المرحلة لتعزيز إتقان المتعلمات والمتعلمين للمهارة المكتسبة، واستخدامها في مواقف جديدة.

إنجاز الخطوات السابقة في إطار من األمن واألمان النفسي والبدني، بحيث يشعر للتعلم  يئة اآلمنةبالبالمقصود 

 المتعلم)ة( بأنه يتعلم المهارة ويمارسها في جو من الود والدعم اإليجابي من لدن األستاذ)ة( والزمالء.

 

 ةوالثاني ىاألولسنتين بال تدبير الدرس القرائي -5.5.0.8

م اعتمادها ت على معايير بني، مع مراعاة ترتيب الحروف المالقراءة بالسنة األولى حسب التدرج اآلتي يُقدم برنامج

د، م، ر، ب، س، ف، ل، ص، ذ، ز، ط، ض، ن، ع،  :في إطار مشروع القراءة من أجل النجاح خالل مرحلة التجريب

 ت، ظ، ح، ه، ء، ج، خ، غ، ك، ث، ق، ش، و، ي.

 

الوحدات 

 الدراسية

تقديم  تدرج

 الحصص 
 مالحظات عامة الحصص األسبوعية

 الوحدات

 3و 0و 0 

تقديم حرف 

كل واحد في 

أسبوع من 

أسابيع 

 .التعلمات

يتم تقديم الحرف وترويجه خالل 

الحصص األسبوعية المخصصة 

له، ويتم تقويم ودعم المكتسبات 

  .خالل األسبوع المخصص لذلك

ة ريتم االهتمام بتدريب المتعلم)ة( على مها

االستماع ومهارة القراءة السليمة من حيث 

القدرة على جودة النطق واحترام مخارج 

تمييز أصوات على الحروف والقدرة 

والقدرة على  ترويجها  ،وأشكال الحروف

  .واستعمالها في مواضع مختلفة
 الوحدتان

   1و 5 

تقديم حرفين  

قرائيين في كل 

أسبوع من 

أسابيع 

   .التعلمات

الحرفين وترويجهما  يتم تقديم

خالل الحصص األسبوعية 

المخصصة لهما، ويتم تقويم 

ودعم المكتسبات خالل األسبوع 

 .المخصص لذلك

 5الوحدة 

تقديم نصوص 

قرائية قصيرة 

وبسيطة، 

مرتبطة 

  .بالمجال

يتم تخصيص الحصص 

الضرورية الكافية الستيفاء 

األهداف المرتبطة بقراءة 

 النصوص القرائية المختارة

، مع التركيز هاواستثمار هاوفهم

على تنمية مهارات االستماع  

ومهارات القراءة حسب مستوى 

  .المتعلمينالمتعلمات وإدراك 

تستهدف تنمية المهارات القرائية المختلفة 

استثمار مضامين النصوص النثرية 

والشعرية على مستوى الفهم والتفكير 

والتدريب اللغوي والبحث، والتواصل 

، وذلك في ارتباط وثيق مع يهالشف

الكفايات اللغوية المستهدفة ومع المجاالت 

 .المضمونية وعناصر البرنامج

تستهدف أيضا تصفية الصعوبات القرائية 

  .البارزة
 

  

أو  مقترح للتدارس: تدريس حرفين بدءا من الوحدة الثانية
 وستتم مراجعة تدبير الدروس وفق ما تم التوافق عليه الثالثة
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 وأسابيع تقديم حرفين تقديم حرف واحدتدبير حصص أسابيع 

 ينحصص أسابيع تقديم حرف حصص أسابيع تقديم حرف

 تي والمبدأ األلفبائي )الربط بين األصوات والحروف(أنشطة الوعي الصو

الحصة األولى: تعلم صوت  -

الحرف،  ورسمه الخطي، ونطقه 

 في مواقع مختلفة ضمن كلمات.

الحصة الثانية: تعلم صوت  -

الحرف، ورسمه الخطي مع 

الحركات القصيرة، وقراءته في 

 ضمن كلمات.مواقع مختلفة 

الحصة الثالثة: تعلم صوت  -

ورسمه الخطي مع الحرف، 

الحركات الطويلة، وقراءته في 

 ضمن كلمات.مواقع مختلفة 

الحصة الرابعة: تعلم صوت  -

الحرف، ورسمه الخطي مع 

مواقع التنوين، وقراءته في 

 ضمن كلمات.مختلفة 

الحصة الخامسة: تعزيز تعلم  -

صوت الحرف، ورسمه الخطي 

مع جميع الحركات والتنوين، 

وين وقراءته مع الحركات والتن

 ضمن كلمات وجمل.

 ،معزوال ومع الحركات القصيرة الحصة األولى: تعلم صوت الحرف األول -

لخطي ، وتعلم رسمه امعزوال ومع الحركات القصيرة في كلماتونطقه 

ضمن  مع الحركات القصيرةته قراء، ثم معزوال ومع الحركات القصيرة

 .مقاطع وكلمات وجمل

الطويلة مع الحركات و معزوال ولالحصة الثانية: تعلم صوت الحرف األ -

 ،كلماتطويلة والتنوين ضمن معزوال ومع الحركات الوالتنوين، ونطقه 

ع مالطويلة والتنوين، ثم قراءته الخطي معزوال ومع الحركات وتعلم رسمه 

 .مقاطع وكلمات وجملضمن الحركات الطويلة والتنوين 

، ةالحركات القصيرمعزوال ومع الحصة الثالثة: تعلم صوت الحرف الثاني  -

لخطي ، وتعلم رسمه امعزوال ومع الحركات القصيرة في كلماتونطقه 

ضمن  مع الحركات القصيرةته قراء، ثم معزوال ومع الحركات القصيرة

 .مقاطع وكلمات وجمل

ة الطويلمع الحركات و معزوال الحصة الرابعة: تعلم صوت الحرف الثاني -

 ،كلماتطويلة والتنوين ضمن المعزوال ومع الحركات والتنوين، ونطقه 

ع مالطويلة والتنوين، ثم قراءته الخطي معزوال ومع الحركات وتعلم رسمه 

 كلمات.ضمن الحركات الطويلة والتنوين 

 مع جميع الحركاتلم صوت الحرفين تعتصفية الصعوبات المتعلقة ب -

 والتنوين، وبنطقهما في كلمات مع جميع الحركات والتنوين. 

راءة قات المتعلقة برسمهما الخطي مع جميع الحركات، وبتصفية الصعوب -

 .مع جميع الحركاتالحرفين مقاطع وكلمات وجمل تتضمن 

 األنشطة المشتركة في حصص األسبوع:

 تنمية الطالقة بقراءة كلمات بصرية بدقة وسرعة مع تمثل معناها في كل حصة. -

ى، وكلمات وجمل في حصص الوحدة الثانية، تنمية الرصيد اللغوي بقراءة كلمات في حصص الوحدة األول -

 مقترح في معايير اختيارالنصوص الوظيفية. هو نصوص قصيرة بدءا من الوحدة الثالثة وفق ما و

 تنمية القدرة على فهم المعاني  الصريحة والضمنية للجمل والفقرات والنصوص المقروءة. -

 ي:ويُقدم برنامج القراءة بالسنة الثانية حسب التدرج اآلت

 مالحظات عامة الحصص األسبوعية تدرج تقديم الحصص  الوحدات 

الوحدة 

 األولى

ي ف تقديم نص قرائي -

مناسب  كل أسبوع

 .للمجال

تدبير الصعوبات  -

القرائية حسب الحاجة 

باستعمال الملحوظة 

مكونات التعليم المبكر 

  .للقراءة

تدبير حصص األسبوع  يتم -

حسب الحاجة والمستوى 

مات للمتعلالقرائي 

 لمتعلمين ونوع القسموا

الدراسي )أحادي أو 

متعلمات مشترك أو به 

في وضعية متعلمون و

 .(إعاقة

يراعى التيسير والتدرج واستثمار  -

نتائج التقويم التشخيصي للتعلمات في 

 .تدبير الصعوبات القرائية

ءة يراعى في اختيار نصوص القرا -

الكفايات اللغوية برتباطها الوثيق ا

 .الت البرنامججاضامين ممبو

تتم تنمية المهارات القرائية المختلفة  -

واستثمار مضامين النصوص النثرية 

والشعرية على مستوى الفهم والتفكير 

والتدريب اللغوي والبحث، والتواصل 

ي، وذلك في ارتباط مع الكفايات هالشف

 .اللغوية المستهدفة

الوحدات 

 األخرى

نصوص نثرية  -

ونصوص  شعرية 

 .قصيرة وبسيطة

يتم التوزيع المرن  -

للحصص بين النصوص 

القرائية النثرية والنصوص 

 .القرائية الشعرية
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 ةوالثاني ىاألولسنتين تدبير حصص الكتابة بال -2.5.0.8

 ي:أتيتم توزيع الحصص على مختلف األنشطة الكتابية المدرجة في األسبوع كما ي

  السنة األولى

 الوحدات
تدرج تقديم 

 الحروف
 مالحظات عامة بوعيةالحصص األس

الوحدات األولى  -

 والثانية والثالثة

حرف واحد  -

 في األسبوع

يتم توزيع حصص الكتابة بين  -

اإلمالء وعمليات الخط والنقل 

الكتابي والتعبير من جهة، 

باستعمال الكتابة  لبسيطا

 .التفاعلية 

تساير دروس الكتابة دروس  -

القراءة عموما، وذلك بعد التمكن 

 هاوف وتعرفمن قراءة الحر

الوحدتان الرابعة  - .وترويجها خالل حصص القراءة

 والخامسة

حرفان في  -

 األسبوع

 الوحدة السادسة  -
دعم سنوي  -

 عام

، 09، 08تخصص األسابيع  -

إلنجاز أنشطة داعمة  30، 32

في الخط واإلمالء تغطي جميع 

الحروف المدروسة وتستهدف 

 .تصفية الصعوبات الكتابية

ركيز على يمكن للمدرس)ة( الت -

الحروف التي تشكل صعوبات 

لدى المتعلمات والمتعلمين 

لتدارك تعثرهم فيها وتحسين 

مستوى اكتساب الحروف العربية 

 .كاملة على المستوى الكتابي

 

 السنة الثانية

 الوحدات 
تدرج تقديم الحروف 

 في حصص الخط
 مالحظات عامة الحصص األسبوعية تدبير حصص اإلمالء

الوحدات 

 األولى

والثانية 

 والثالثة

حرف واحد في 

 األسبوع

التدرب على الرسم 

اإلمالئي للكلمات 

والجمل القصيرة 

بإنجاز تطبيقات 

بسيطة على ظواهر 

إمالئية  مقررة، 

وذلك باعتماد 

 اإلمالء المنظور 

يتم توزيع حصص 

الكتابة بين عمليات 

اإلمالء من والخط 

تمارين ، وجهة

 ،التطبيقات الكتابية

 الكتابي والتعبير

باستعمال  البسيط

 الكتابة التفاعلية.

تم اعتماد التدرج المطبق في 

برنامج السنة األولى بالنسبة 

للحروف القرائية بهدف إعادة 

رسمها في حصص الخط لضبطها 

وتدقيق مقاييس كتابتها من جديد 

ولمعالجة الصعوبات المتبقية لدى 

بعض المتعلمات والمتعلمات منذ 

 السنة األولى .

أما بالنسبة لإلمالء فتم اعتماد 

اختيار التمرن والتدرب على الرسم 

اإلمالئي لكلمات وجمل باحترام 

ضوابط وشروط الظواهر والقواعد 

اللغوية المدرجة في البرنامج دون 

أن تكون موضوع دراسة تحليلة أو 

تقعيد صريح، بل يتم اعتماد أسلوب 

المالحظة والتمييز والمقارنة 

ة اإلمالء المنظور واستعمال تقني

للتعود على تذكر شكل وصيغة 

 كتابة الظاهرة اإلمالئية المستهدفة 

الوحدتان 

الرابعة 

 والخامسة

حرفان في 

 األسبوع

الوحدة 

 السادسة 

 

 دعم سنوي عام

يتم تحضير دعم 

سنوي عام لمجمل 

الظواهر اإلمالئية 

المقررة، مع 

التركيز على تصفية 

الصعوبات اإلمالئية 

رصودة بعد الم

إجراء تقويم إجمالي 

لحصيلة التعلمات 

 السنوية

تخصص األسابيع 

08 ،09 ،32 ،30 

إلنجاز أنشطة 

داعمة في الخط 

واإلمالء تغطي 

جميع الحروف 

والظواهر اإلمالئية 

المدروسة وتستهدف 

تصفية الصعوبات 

 الكتابية
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 قواعدتدبير الضمني للال -5.5.0.8

، حيث رالتركيبية واإلمالئية والصيغ الصرفية والتحويالت المقررة بأسلوب االستضماتمرر األساليب والظواهر 

 بصفة خاصة، وكذلك عبر دروس القراءة والكتابة. االستماع والتحدثيتم ترويجها ضمنيا عبر دروس وأنشطة 

 األنشطة المندمجة والداعمة -01.5.0.8

دراسي مناسب يمكن للمدرس)ة( تخصيص فترة إلنجاز كلما تمت تغطية أهداف األسبوع التربوي وتوفر زمن  

أنشطة مندمجة متنوعة )مسرح، أنشودة، حكاية، ألعاب لغوية...( تكون داعمة للحصص الدراسية، بهدف تثبيت 

وتركيز المكتسبات اللغوية لألسبوع بأكمله؛ وإال تركت الفرصة حتى األسبوع األخير من الوحدة الدراسية إلنجاز 

توظيف هذا النوع من األنشطة التربوية الهادفة وذلك خالل كل لارة إلى أنه تمت إضافة فرصة أخرى ذلك؛ مع اإلش

)أي في نهاية كل اسدوس دراسي( حتى تتم ممارسة الدعم البيداغوجي بصيغ مخالفة  33واألسبوع  07من األسبوع 

ستمتاع واعتماد مدخل اللعب لحصص الدروس االعتيادية في الفصول الدراسية، وإلضفاء أجواء المرح واال

ى حركية وجمالية لد - والتنشيط التربوي كأسلوب ناجع لدعم التعلمات وتعزيزها وتنمية جوانب نفسية وحس

 المتعلمات والمتعلمين.

 

 
 

القراءة بالكتابة فإن تقديم الحروف بالسنة األولى اعتمد مبدأ التدرج من البسيط إلى المعقد  نظرا الرتباط

 م، وذلك وفق عدة اعتبارات أهمها:كمنطلق للتعل

 سهولة النطق والكتابة؛ -

  وتيرة تردد الحروف وتداولها في التواصل باللغة العربية؛ -

 روف المتشابهة من حيث الصوت والرسم تجنبا للخلط؛حتباعد ال -

مختلف ب ليتمكن المتعلم)ة( من تلفظ المقاطع الوحدة األولىمنذ  الحركات القصيرة والطويلة والتنوينتقديم  -

 تجلياتها مع الحرف؛

  عرض موضوعات التراكيب والصرف والتحويل واإلمالء في شبكة البرنامج الخاص بالسنوات الثالث

لغوية صريحة خاصة بكل مكون لغوي على  ااألولى ال يعني أنها مكونات مستقلة بذاتها وبكونها دروس

ي، وبغرض اعتمادها وترويجها مع حدة، بل تم إدراجها ألجل التخطيط البيداغوجي والديداكتيك

األساليب واألفعال الكالمية والنصوص القرائية وأنشطة التعبير والتواصل واألنشطة الكتابية المقررة، 

 وذلك بشكل وظيفي وتطبيقي وتواصلي من خالل االستعمال الضمني لتلك الظواهر والقواعد اللغوية.
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 لى والثانية البرامج الدراسية للسنتين األو - 5.0.8

 . برنامج السنة األولى 0. 5. 0. 8

ل
جا

لم
ا

ع 
بي

سا
أل
ا

 

الظواهر اللغوية المروجة  الكتابة القراءة االستماع والتحدث 
الستماع ضمنيا في ا

 ابيكتالتعبير ال إمالءخط، نقل،   في السنوات األولىالقراءة مكونات تعليم  الصوت/الحرف التواصليةة الوضعي ةحكايال والقراءة والكتابةوالتحدث 

0
رة

س
أل
 ا
.

 

 والدعم االستدراكي تشخيصيالقويم التإجراءات انطالق السنة الدراسية،  0

0 

حكاية مرتبطة 

بالمجال، يتم 

خالل استثمارها 

أسبوعين )تدرج 

 في دليل

األستاذ/ األستاذة، 

وتقدم صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 المتعلمة(

كل  في وضعية

أسبوع )تقدم في 

اب المتعلم/ كت

للتحاور  المتعلمة

 (األسرةحول 

 يقدم نفسه. -

أفراد يقدم  -

 .أسرته

 .يحيي -

 يرد التحية. -

 يشكر. -

 

 ]د[الصوت 

 الدالحرف 

 موضوع الدرس.    حرفالنشيد  -

ق بالصوت موضوع الدرس: لالوعي الصوتي المتع -

العزل والتفييء والتجزيء التعرف ومهارات 

 .شفهيا المقطعي

موضوع الدرس في حرف وال صوتالالربط بين  -

ع م معزوال،ه: أشكاله المختلفة: التدرج في تناول

 .التنوينمع الحركات الطويلة، مع  الحركات القصيرة،

ف وتتضمن الحر قاطع وكلماتالطالقة: قراءة م -

 .كلمات بصريةقراءة ، وةالمدروس

المفردات: استخدام إحدى استراتيجيات المفردات كل  -

 يطة الكلمة، عائلة الكلمة.شبكة المفردات، خر: أسبوع

تتركب  ،مقروءة جملالصريحة لمعاني الفهم الفهم:  -

 حروف سبق تعلمها.كلماتها من 

رسم  -

الحرف 

موضوع 

الدرس، 

وكتابة 

أشكاله 

المختلفة 

مجردا، 

ومع 

الحركات 

 والتنوين.

إمالء  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة.

نقل  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 دروسة.الم

بناء كلمات   -

باإلكمال 

 .والوصل

ترتيب   -

مقاطع 

الحروف 

المدروسة 

)باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية(.

أساليب  -

التعارف 

 وصيغه.

أساليب  -

التحية 

 ها.وصيغ

ضمائر  -

  اإلفراد

أسماء  -

اإلشارة 

)للمفرد 

المذكر 

 .والمؤنث(

الجملة  -

الفعلية 

  .المثبتة

الجملة  -

االسمية: 

المفرد )

المذكر 

  (والمؤنث

 [م]الصوت  3

 ميمالحرف 
 

5 
  [ر]الصوت 

 راءال حرف

1 
 [ب]الصوت 

 باءالحرف 

 : تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتودعمها تقويم الوحدة األولى 5 



 

 8102فبراير  – مشروع  المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي - اهجنمديرية الم 62

 

 

 

8
سة

در
لم

 ا
.

 

7 

حكاية مرتبطة 

بالمجال، يتم 

 خاللاستثمارها 

أسبوعين )تدرج 

  األستاذ/ في دليل

األستاذة، وتقدم 

صورها في كتاب 

 المتعلم/ المتعلمة(

كل  في وضعية

قدم في ت)أسبوع 

كتاب المتعلم/ 

للتحاور المتعلمة 

 :(المدرسةحول 

 .يقدم نفسه -

 يقدم أصدقاءه -

 .حييي -

 يرد التحية. -

 .يشكر -

 [س]الصوت 

 سينال حرف

 موضوع الدرس.    حرفالنشيد  -

وضوع الدرس: بالصوت م لقالوعي الصوتي المتع -

 العزل والتفييء والتجزيء المقطعي.و التعرف مهارات

موضوع الدرس في أشكاله والحرف  صوتالالربط بين  -

 ثمع الحركات وم معزواله التدرج في تناول، والمختلفة

 .تتضمنه جزيء كلماتتو ،التنوين

ف وتتضمن الحروجمل  كلماتالطالقة: قراءة  -

 .كلمات بصريةقراءة ، وةالمدروس

مفردات: استخدام إحدى استراتيجيات المفردات كل ال -

 شبكة المفردات، خريطة الكلمة، عائلة الكلمة.: أسبوع

تتركب جل كلماتها ، جملالصريحة لمعاني الفهم الفهم:  -

 حروف سبق تعلمها.من 

رسم 

الحرف 

موضوع 

الدرس، 

وكتابة 

أشكاله 

المختلفة 

مجردا، 

ومع 

الحركات 

 والتنوين.

إمالء  -

كلمات 

ضمن تت

 الحروف

المدروسة.

نقل  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة.

بناء كلمات 

باإلكمال 

، والوصل

وإنتاج 

كلمات من 

الحروف 

 المدروسة

 باستعمال)

الكتابة 

 .التفاعلية(

أساليب التأدب  -

 .وألفاظه

أساليب  -

االستفهام 

والجواب 

 .اإلثباتب

  .التثنيةضمائر  -

 اإلشارةأسماء  -

 المذكر للمثنى)

 .المؤنث(و

الجملة  -

الفعلية 

  المثبتة

الجملة  -

 :االسمية

 )المثنى

المذكر 

 (والمؤنث

 

8 
 [ف]الصوت 

 فاءال حرف

9 
 [ل]الصوت 

 الالم حرف

02 
 [ص]الصوت 

 صادال حرف

-
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00 

 حكاية مرتبطة

المجال، يتم ب

خالل استثمارها 

أسبوعين )تدرج 

األستاذ/  في دليل

األستاذة، وتقدم 

صورها في كتاب 

 المتعلم/ المتعلمة(

كل  في وضعية

أسبوع )تقدم في 

كتاب المتعلم/ 

 للتحاور المتعلمة

الهندام حول 

 :(والنظافة

 ينصح. -

 .يأمر -

 هى.ين -

 وجه.ي -

 .رشاداتإ قدمي -

 [ذ]الصوت 

 ذالال فحر

 موضوع الدرس.    حرفالنشيد  -

ق بالصوت موضوع الدرس: لالوعي الصوتي المتع -

 والتجزيء المقطعي. والدمجالعزل التعرف ومهارات 

موضوع الدرس في أشكاله والحرف  صوتالالربط بين  -

 ..التنوينثم ع الحركات وم معزوال، المختلفة

 فوتتضمن الحرجمل ونصوص قصيرة الطالقة: قراءة  -

 .كلمات بصريةقراءة ، وةدروسالم

المفردات: استخدام إحدى استراتيجيات المفردات كل  -

 شبكة المفردات، خريطة الكلمة، عائلة الكلمة.: أسبوع

يرة، صنصوص قالصريحة والضمنية لمعاني الفهم الفهم:  -

 تتضمن كلماتها حروفا سبق تعلمها.

رسم 

الحرف 

موضوع 

الدرس، 

وكتابة 

أشكاله 

المختلفة 

، مجردا

ومع 

الحركات 

 والتنوين

إمالء  -

كلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة

نقل  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة

بناء كلمات 

جملة إنتاج و

قصيرة 

باإلكمال 

والوصل 

والترتيب 

 واالستبدال

 باستعمال)

الكتابة 

 التفاعلية(

أساليب  -

التوجيه: 

 األمر)

 .)النهيو

أساليب  -

االستفهام 

والجواب 

 ي.النفب

 الجمع.ضمائر  -

 اإلشارةأسماء  -

المذكر  )جمع

 والمؤنث(

الجملة  -

الفعلية 

 .نفيةالم

الجملة  -

 االسمية 

 )الجمع

المذكر 

 (والمؤنث

03 
 [ز]الصوت 

 زايال حرف

05 
 [ط]الصوت 

 طاءال حرف

01 
 [ض]الصوت 

 الضاد حرف

 ية الصعوبات وتعميق التعلمات: تصفودعمها لثالثةتقويم الوحدة ا       05 

 أنشطة الحياة المدرسية -دعم حصيلة األسدوس األول  07 
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08 

حكاية مرتبطة  

بالمجال، يتم 

خالل استثمارها 

أسبوعين )تدرج 

/ األستاذ في دليل

األستاذة،  وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

كل  في وضعية

أسبوع )تقدم في 

تاب المتعلم/ ك

للتحاور  المتعلمة

الحي حول 

 :(والدوار

في  يتموقع -

 المكان.

كان محدد ي -

 أشخاصوجود 

 حوله.

  .يصف شيئا -

 .يصف مكانا -

]ن[ و ]ع[ 

 الحرفان:

 النون والعين

 موضوع الدرس.    حرفالنشيد  -

ق بالصوت موضوع الدرس: لالوعي الصوتي المتع -

حذف وال والتجزيء المقطعي والدمجمهارات العزل 

 .واإلضافة والتعويض

موضوع الدرس في والحرف  صوتالالربط بين  -

 ،التنوينثم ع الحركات وم معزوال: أشكاله المختلفة

واستعماله ضمن كلمات في أنشطة الدمج والتجزيء 

 .المقطعي والحذف واإلضافة والتعويض

تتضمن جمل ونصوص قصيرة الطالقة: قراءة  -

 .ريةكلمات بصقراءة ، وةالمدروسف والحر

المفردات: استخدام إحدى استراتيجيات المفردات كل  -

 شبكة المفردات، خريطة الكلمة، عائلة الكلمة.: أسبوع

 نصوصالصريحة والضمنية لمعاني الفهم : الفهم -

 تتضمن كلماتها حروفا سبق تعلمها.قصيرة، 

رسم 

الحرف 

موضوع 

الدرس، 

وكتابة 

أشكاله 

المختلفة 

مجردا، 

ومع 

الحركات 

 .والتنوين

إمالء  -

كلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة

نقل  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة

 بناء كلمات

وإنتاج 

جملتين 

قصيرتين 

للتعبير عن 

صورة أو 

أشياء في 

الحي أو 

 الدوار

)باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية(

أساليب  -

الحكي 

 .هوصيغ

أساليب  -

الوصف 

 .ومفرداته

األسماء  -

 الموصولة

 .للمفرد

لوب أس -

 .النداء )يا(

الجملة  -

 الفعلية 

  .)العطف(

الجملة  -

االسمية 

 مع

 النواسخ

 الفعلية

09 

 ]ت[ و ]ظ[

 الحرفان:

 التاء والظاء

02 

 ]ح[ و ]ه[

 ن:حرفاال

 الحاء والهاء

00 

]ء[ و ]ج[ 

 الحرفان:

 الهمزة والجيم

 عوبات وتعميق التعلمات: تصفية الصلرابعة ودعمهاتقويم الوحدة ا 00 

1
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03 

 حكاية مرتبطة

بالمجال، يتم 

استثمارها خالل 

أسبوعين )تدرج 

في دليل األستاذ/ 

األستاذة، وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 المتعلمة(

كل  في وضعية

أسبوع )تقدم في 

كتاب المتعلم/ 

للتحاور  المتعلمة

 البيئةحول 
 :الطبيعية(

يصف منظرا  -

 طبيعيا 

معلومات عن م يقد -

   .الطقس

 .ر حالةيشرح تغي -

معلومات  يطلب -

 .عن أشياء

]خ[ و ]غ[ 

 الحرفان:

 الخاء والغين

 موضوع الدرس.    حرفالنشيد  -

ق بالصوت موضوع الدرس: لالوعي الصوتي المتع -

مهارات العزل والدمج والتجزيء المقطعي والحذف 

 .، ثم التقطيع والقافيةواإلضافة والتعويض

والحرف موضوع الدرس في  صوتالالربط بين  -

أشكاله المختلفة: معزوال ومع الحركات ثم التنوين، 

واستعماله ضمن كلمات في أنشطة الدمج والتجزيء 

 والحذف واإلضافة والتعويض.والتقطيع المقطعي 

تتضمن جمل ونصوص قصيرة الطالقة: قراءة  -

 كلمات بصرية.قراءة المدروسة، وف والحر

استخدام إحدى استراتيجيات المفردات كل  المفردات: -

 أسبوع: شبكة المفردات، خريطة الكلمة، عائلة الكلمة.

الصريحة والضمنية لنصوص معاني الفهم الفهم:  -

 تتضمن كلماتها حروفا سبق تعلمها.قصيرة، 

 رسم

الحرف 

موضوع 

الدرس، 

وكتابة 

أشكاله 

المختلفة 

مجردا، 

ومع 

الحركات 

 والتنوين.

إمالء  -

ت كلما

تتضمن 

الحروف 

 .المدروسة

نقل  -

مقاطع 

وكلمات 

تتضمن 

الحروف 

 المدروسة.

إنتاج جملتين 

قصيرتين 

للتعبير عن 

مشاعر أو 

مشاهدات أو 

تقديم 

معلومات عن 

 .الطبيعة

)باستعمال 

الكتابة 

 .التفاعلية(

أساليب  -

الوصف 

 ه.مفرداتو

أساليب  -

التفسير 

 .والشرح

األسماء  -

 الموصولة

 للمثنى.

أسلوب  -

 جب.التع

 الجملة -

الفعلية: 

  .الظرف

الجملة 

 :االسمية

 .النعت

 

05 

 ]ك[ و ]ث[

 الحرفان:

 الكاف والثاء

01 

]ق[ و ]ش[ 

 الحرفان:

 القاف والشين

05 

]و[ و ]ي[ 

 الحرفان:

 الواو والياء

 : تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتالخامسة ودعمهاتقويم الوحدة  07 
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08 

حكاية مرتبطة 

بالمجال، يتم 

استثمارها خالل 

أسبوعين )تدرج 

في دليل األستاذ/ 

األستاذة، وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 المتعلمة(

كل  في وضعية

أسبوع )للتحاور 

عالم األلعاب حول 

 :والترفيه(

 يستقبل. -

 .يودع -

  .يصف إحساسا -

 يصف لعبة. -

 .يشرح قواعد لعبة -

ناشيد مراجعة أ -

 الحروف.

تصفية  -

 صعوبات تلفظ

األصوات 

 المتقاربة نطقا.

 الطالقة: مراجعة الكلمات البصرية. -

 قراءة نصوص إخبارية، سردية، وصفية، توجيهية.  -

المفردات: ترسيخ استخدام استراتيجيات الكلمات:  -

 شبكة المفردات، خريطة الكلمة، عائلة الكلمة.

ص في النصو الصريحة والضمنيةمعاني الفهم الفهم:  -

الوظيفية المقروءة: إخبارية، سردية، وصفية، 

 توجيهية. 

ات والحروف: تصفية صعوبات صواألالربط بين  -

 .مراجعة الحروف المتشابهة شكالالقراءة، و

تصفية 

صعوبات 

كتابة 

الحروف 

المتشابهة 

خطا في 

كلمات 

 وجمل.

إمالء جمل 

تتضمن 

كلمات 

مركبة من 

حروف 

متشابهة 

 خطا.

 

ث إنتاج ثال

جمل لوصف 

لعبة مفضلة، 

أو للتعبير عن 

مشاعر 

وأحاسيس 

)باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية(.

أساليب  -

 .الحوار

أساليب  -

الطلب 

 واإلخبار.

األسماء  -

 الموصولة

 للجمع.

أسلوب  -

 الوكيد.

الجملة  -

 :الفعلية

  الحال.

الجملة  -

 .االسمية

مع بعض 

 النواسخ.

09 

32 

30 
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 برنامج السنة الثانية  -8.5.0.8
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الظواهر اللغوية المروجة  الكتابة القراءة االستماع والتحدث

 االستماع منيا في ض

 الوضعية التواصلية الحكاية القراءة والكتابةوالتحدث و
نص وظيفي كل أسبوع، نشيد كل أسبوعين، نص أسبوعي 

 للقراءة المشتركة
 يالتعبير الكتاب خط، إمالء

0. 
لة

ائ
لع

ا
 

 إجراءات انطالق السنة الدراسية، التقويم التشخيصي والدعم االستدراكي 0

بطة حكاية مرت 0

بالمجال، يتم 

استثمارها خالل 

أسبوعين )تدرج 

 في دليل األستاذ/

وتقدم  ألستاذة،ا

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 المتعلمة(

وضعية في كل 

أسبوع )تقدم في 

/ كتاب المتعلم

للتحاور المتعلمة 

 :(العائلةحول 

  .يستأذن -

 يطلب معلومات. -

 يحكي حدثا عاشه. -

 يحكي حكاية سمعها. -

 صفية صعوبات نطق األصوات المتقاربة.الوعي الصوتي: ت -

الربط بين األصوات والحروف: تصفية صعوبات قراءة  -

 الحروف المتشابهة.

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدقصيرة، وفي قراءة 

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 حدة الدراسية.معجم نصوص الو

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة  -

  باستخدام استراتيجيات القراءة. الدراسية

كتابة كلمات  -

ا أصواتتتضمن 

نطقا،  متقاربة

وكلمات 

حروفا تتضمن 

 .متشابهة رسما

إمالء جمل  -

تتضمن حروفا 

 متشابهة رسما.

إنتاج جملة 

 عن كل يوم 

العائلة أو أحد 

دها أفرا

باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية.

أساليب  -

التأدب 

 .وألفاظه

أساليب  -

الطلب 

 .وصيغه

أساليب  -

االستفهام 

 .والجواب

الجملة الفعلية:  -

 المفعول به

الجملة االسمية:  -

المفرد المذكر 

 والمؤنث

الجملة االسمية:  -

المثنى المذكر 

 والمؤنث

 

3 

5 

1 
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حكاية مرتبطة  7

بالمجال، يتم 

استثمارها خالل 

أسبوعين )تدرج 

في دليل األستاذ/ 

األستاذة، وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

وضعية في كل أسبوع 

 /)تقدم في كتاب المتعلم

للتحاور حول المتعلمة 

 :(اة المدرسيةالحي

 يحاور أصدقاءه.  -

يحكي أعماله  -

 اليومية.

 يحكي حدثا عاشه. -

يحكي حدثا سمع  -

 به.

 الوعي الصوتي: تصفية صعوبات نطق األصوات المتقاربة. -

الربط بين األصوات والحروف: تصفية صعوبات قراءة  -

 الحروف المتشابهة.

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدفي قراءة قصيرة، و

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 معجم نصوص الوحدة الدراسية.

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة  -

 باستخدام استراتيجيات القراءة. الدراسية

كتابة كلمات  -

ا أصواتتتضمن 

نطقا،  متقاربة

وكلمات 

حروفا تتضمن 

 .متشابهة رسما

إمالء جمل  -

تتضمن حروفا 

 متشابهة رسما.

إنتاج جملتين 

عن: الدخول 

المدرسي، 

يومي في 

المدرسة، 

أصدقائي في 

القسم 

باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية.

أساليب  -

اإلخبار 

 .وصيغه

أساليب  -

الحكي 

 .وصيغه

أساليب  -

االستفهام 

 .والجواب

الجملة الفعلية:  -

 .الجار والمجرور

ملة االسمية: الج -

 .الجار والمجرور

الجملة االسمية:  -

الجمع المذكر 

 .والمؤنث

8 

9 

02 

 تقويم الوحدة الثانية ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات 00 
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حكاية مرتبطة  00

بالمجال، يتم 

استثمارها 

خالل أسبوعين 

)تدرج في دليل 

ستاذ/ األ

ألستاذة، وتقدم ا

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

وضعية في كل أسبوع 

 /)تقدم في كتاب المتعلم

للتحاور حول المتعلمة 

 :(التغذية والصحة

يطلب معلومات عن  -

  .التغذية

 .ينصح -

 .يحذر -

يحكي حدثا عاشه أو  -

 سمع به.

 .نيحسب نتائج التقويم التكويالقراءة تصفية صعوبات  أنشطة -

 ،"ال" الشمسيةكلمات تتضمن قراءة واهر صوتية إمالئية: ظ -

همزة ساكنة أو متحركة في ، القطع، همزة همزة الوصل

 .الوسط

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدقصيرة، وفي قراءة 

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 نصوص الوحدة الدراسية.معجم 

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة  -

 باستخدام استراتيجيات القراءة. الدراسية

كتابة كلمات  -

"ال"  تتضمن:

"ال" ، الشمسية

مزة ، هالقمرية

 ، همزةالوصل

، همزة في القطع

 الوسط.

إمالء جمل  -

تتضمن الظواهر 

 أعاله.

جمل  3إنتاج 

، رعن: الفطو

كه الفوا

 المفضلة، 

وجبة غذائية، 

المحافظة على 

الصحة 

باستعمال 

الكتابة 

 التفاعلية.

أساليب  -

األمر 

 .والنهي

أساليب  -

الحكي 

 .وصيغه

طلب  -

معلومات 

 .وإرشادات

الجملة الفعلية مع  -

 .ضمائر المثنى

الجملة الفعلية مع  -

أسماء الموصول 

  .للمثنى

الجملة االسمية  -

مع أدوات 

 .اإلشارة للمثنى

03 

05 

01 

 تقويم الوحدة الثالثة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات 05 

 
 أنشطة الحياة المدرسية -دعم حصيلة األسدوس األول  07 

5
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08 
حكاية مرتبطة 

بالمجال، يتم 

استثمارها 

خالل أسبوعين 

)تدرج في دليل 

األستاذ/ 

 تقدماألستاذة، و

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

وضعية في كل أسبوع 

 /)تقدم في كتاب المتعلم

للتحاور حول المتعلمة 

 :(القرية والمدينة

يصف منظرا بالقرية أو  -

 المدينة. 

يطلب معلومات عن  -

موقع في المدينة أو 

 القرية.

 .يقدم معلومات عن موقع -

 نييم التكويتصفية صعوبات قرائية حسب نتائج التقو أنشطة -

، همزة متطرفةقراءة كلمات تتضمن: ظواهر صوتية إمالئية:  -

 .تاء مبسوطة، تاء مربوطة، همزة متوسطة

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدقصيرة، وفي قراءة 

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 الوحدة الدراسية.معجم نصوص 

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة  -

 باستخدام استراتيجيات القراءة. الدراسية

كتابة كلمات  -

همزة  تتضمن

  ، متطرفة

متوسط، مزة ه

، تاء مربوطة

 .اء مبسوطةت

إمالء جمل  -

تتضمن 

 الظواهر أعاله.

 التخطيط

 للكتابة

أساليب  -

الوصف 

  .وصيغه

أساليب  -

ة المقارن

 .وصيغها

أساليب الحكي  -

 .وصيغه

أسلوب  -

 .التفضيل

الجملة الفعلية:  -

 .الحال مفرد

  نواسخ الفعلية.ال -

الجملة االسمية:  -

مع أسماء اإلشارة 

 .وضمائر الملكية

09 
 كتابة

 المسودة

02 
المراجعة 

 والتنقيح

00 
 العرض

 والنشر

 ة الصعوبات وتعميق التعلماتتقويم الوحدة الرابعة ودعمها: تصفي 00 
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حكاية مرتبطة  03

بالمجال، يتم 

استثمارها 

خالل أسبوعين 

)تدرج في دليل 

األستاذ/ 

األستاذة، وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

وضعية في كل أسبوع 

 /)تقدم في كتاب المتعلم

للتحاور حول المتعلمة 

 :(عالم الحيوان

 انا.يصف حيو -

يحكي حكاية بطلها  -

 حيوان.

يقدم معلومات عن  -

 يوانح

ينهى/ ينصح/  -

 يحذر.

 تصفية صعوبات قرائية حسب نتائج التقويم التكويني أنشطة -

تنتهي بألف مقصورة/ قراءة كلمات ظواهر صوتية إمالئية:  -

 .أسماء الموصول، قراءة أسماء اإلشارة، قراءة ممدودة

 .تاء مبسوطة، بوطةتاء مر، همزة متوسطة، همزة متطرفة -

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدقصيرة، وفي قراءة 

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 معجم نصوص الوحدة الدراسية.

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة  -

 .استراتيجيات القراءةاستخدام ب الدراسية

كتابة كلمات  -

تنتهي بألف 

بألف ، مقصورة

 .ممدودة

كتابة أسماء  -

 .اإلشارة

كتابة أسماء  -

 .الموصول

إمالء جمل  -

تتضمن أسماء 

الموصول 

 وأسماء اإلشارة.

التخطيط 

 للكتابة

أساليب  -

 .الشرح

أساليب الحكي  -

 .وصيغه

أساليب  -

اإلخبار 

 .وصيغه

أساليب النهي/  -

النصح/ 

 ر.التحذي

لجملة االسمية ا -

مع أساليب 

 التفضيل

الجملة الفعلية  -

 مع التوكيد

 

05 
كتابة 

 المسودة

01 
المراجعة 

 والتنقيح

05 
العرض 

 والنشر
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08 
حكاية مرتبطة 

بالمجال، يتم 

مارها استث

خالل أسبوعين 

)تدرج في دليل 

األستاذ/ 

األستاذة، وتقدم 

صورها في 

كتاب المتعلم/ 

 .المتعلمة(

وضعية في كل أسبوع 

 /)تقدم في كتاب المتعلم

للتحاور حول المتعلمة 

 :(الحفالت واألعياد

يتفاوض، يعبر عن  -

 وجهة نظره.

 موقفا.يدعم ـ 

 ـ يصف شعورا.

 يصف لعبة أو حفال. -

عامة وصعوبات قراءة كلمات ال صفية صعوبات قرائية ت أنشطة -

 يتوافق نطقها الصوتي مع رسمها الكتابي.

الطالقة: الدقة والسرعة في القراءة المشتركة لنصوص  -

 .النصوص الوظيفية واألناشيدقصيرة، وفي قراءة 

المفردات: استخدام استراتيجيات الكلمات وفق ما يناسب  -

 معجم نصوص الوحدة الدراسية.

الفهم: فهم المعاني الصريحة والضمنية لنصوص الوحدة 

 . القراءة استخدام استراتيجياتب الدراسية

تصفية  -

صعوبات 

 الكتابة.

التمكن من دعم  -

كتابة الكلمات 

التي ال يتوافق 

نطقها الصوتي 

مع رسمها 

 .الكتابي

التخطيط 

 للكتابة

ألفاظ التأدب  -

في الحوار 

 .والمناقشة

 أساليب تفسير -

 .موقف

أساليب   -

 .الوصف

أساليب  -

االستفهام 

 .والجواب

الجملة الفعلية:  -

  .المفول فيه

الجملة الفعلية:  -

تمييز العدد )من 

 .(02إلى  3

الجملة االسمية:  -

مع استعمال 

أسماء اإلشارة 

 .وضمائر الملكية

09 
كتابة 

 المسودة

32 
المراجعة 

 والتنقيح

30 
العرض 

 والنشر

 قويم الوحدة السادسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتت 30 

 أنشطة الحياة المدرسية -دعم حصيلة األسدوس الثاني  33 
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